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PARECER DA ERS SOBRE O 

ACORDO DE GESTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO NORTE 

 

I. Introdução 

1. Considerando que incumbe à Entidade Reguladora de Saúde (ERS) “pronunciar-se 

e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes ao regime das convenções, 

bem como sobre os contratos de concessão e de gestão e outros que envolvam 

actividades de concepção, construção, financiamento, conservação ou exploração 

de estabelecimentos ou serviços de saúde” (cfr. a alínea b) do artigo 37.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio), o Conselho Diretivo da ERS deliberou 

por iniciativa própria proceder à análise do acordo celebrado entre a Administração 

Regional de Saúde do Norte I.P. (ARSN) e a Santa Casa da Misericórdia do Porto 

(SCMP) para a gestão do Centro de Reabilitação do Norte (CRN). 

I.1 Origem do parecer 

2. No Comunicado do Conselho de Ministros, de 21 de novembro de 20131, anunciou-

se que foi autorizada a despesa para celebração do contrato de gestão do CRN2 

entre a ARSN e a SCMP. 

 

3. Nos termos do comunicado, “o CRN é uma unidade destinada a completar a oferta 

de cuidados e a contribuir para a elevação dos padrões de saúde da região Norte, 

pelo que a sua atividade constitui uma prioridade, permitindo ampliar e melhorar a 

acessibilidade aos serviços de saúde, racionalizar a utilização dos recursos 

materiais e humanos existentes e aumentar a eficácia e eficiência do Serviço 

Nacional de Saúde” (SNS). 

                                                                            

1
 Ver comunicado em http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-

dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20131121-cm-comunicado.aspx. 
2
 Em despacho de 18 de abril de 2011, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde determinou 

que o CRN seja designado por “Centro de Reabilitação do Norte – Dr. Ferreira Alves” 
(http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/GRP/Lan%C3%A7amento%20Novas
%20Unidades/Novas%20Unidades%20Hospitalares/Ficheiros/CRN_Nome.pdf). 
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4. Ainda nos termos do referido comunicado, pela gestão durante o período de três 

anos, a ARSN pagará à SCMP um montante máximo de 27,6 milhões de euros. 

 

5. Além do que se acabou de referir, no comunicado não era dada qualquer outra 

informação relativamente aos moldes em que foi concretizado o negócio. 

 

6. Após análise preliminar da situação em apreço, o Conselho Directivo da ERS 

decidiu, por despacho datado de 4 de dezembro de 2013, estudar em detalhe o 

procedimento de seleção da SCMP para a gestão do CRN e a respetiva 

fundamentação legal. 

 

7. Entretanto, no dia 6 de dezembro de 2013 deu entrada na ERS uma exposição 

sobre este mesmo assunto, afirmando a exponente a sua “convicção que estamos 

perante uma violação do principio Constitucional da igualdade e da sã concorrência, 

assumindo particular relevância por se tratar de contrato administrativo" e que no 

seu entender estará “em causa a igualdade de oportunidades não permitindo o 

acesso a outros eventuais interessados, impedindo a escolha de uma solução 

porventura mais eficaz e de defesa do interesse público”. 

 

8. E mais acrescenta a exponente, que “tal acordo só foi possível concretizar na 

sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 138/2013 de 4 de outubro, que, na 

[sua] opinião viola não só a Lei Fundamental da República mas também as 

directivas Europeias no que respeita a Igualdade e livre concorrência”. 

 

9. Tal exposição foi, assim, também considerada na análise levada a cabo. 

I.2. Diligências 

10. No âmbito da análise desenvolvida pela ERS, realizaram-se, entre outras, as 

diligências consubstanciadas: 

• no pedido de informação à ARSN, realizado em 6 de dezembro de 2013, e 

respondido a 18 de dezembro de 2013; 

• na análise de diversa informação pública. 

II. Análise 

II.1. Sobre a construção do CRN 

11. Pelo Despacho n.º 10711/2006 (2ª Série), de 15 de maio de 2006, o Ministro da 

Saúde criou um grupo de trabalho com o objetivo de proceder à elaboração de um 
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programa funcional para o futuro CRN. O concurso público para contratação da 

empreitada de construção do CRN foi lançado em 30 de julho de 2009, tendo 

como entidade adjudicante a ARSN.3 Em documento da ARS elaborado e 

publicado ainda na fase de projeto, era apontado como data previsível de 

conclusão da construção o mês de novembro de 2011.4 

 

12. Segundo informações conhecidas por meio de diversa comunicação social (e 

confirmadas pela ARSN em resposta ao pedido de informação da ERS), a 

construção do CRN foi concluída em junho de 2012, não tendo, todavia, entrado 

em funcionamento até ao final do mês de novembro de 2013. 

 

13. Em março de 2013 o Ministro da Saúde terá proferido declarações garantindo que 

a unidade entraria em funcionamento até ao final de 2013, confirmando o interesse 

manifestado pela SCMP para gerir a unidade, e excluindo a hipótese de se abrir 

um concurso público internacional porque este “demoraria cerca de dois anos e tal” 

(in Jornal de Notícias, 28 de março de 2013)5. Na mesma ocasião, o Portal do 

Governo noticiava que, sobre o futuro modelo de gestão do CRN, o Ministro da 

Saúde terá afirmado que uma das hipóteses poderia ser um modelo de associação 

de hospitais da região (in Portal do Governo, 28 de março de 2013).6 

II.2. Pedido de informação à ARSN 

14. Com vista a melhor se conhecer os contornos do negócio em apreço, e todo o 

processo que antecedeu a sua concretização, em 6 de dezembro de 2013 a ERS 

solicitou à ARSN: 

i. A descrição do procedimento de seleção da SCMP para assumir a 

responsabilidade de gestão do CRN, e respetiva fundamentação legal; 

ii. A identificação da modalidade do contrato/acordo ao abrigo do qual a 

SCMP assume a gestão do CRN, e respetiva fundamentação legal; 

                                                                            

3
 Anúncio do procedimento disponível em http://portal.arsnorte.min-

saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/GRP/Lan%C3%A7amento%20Novas
%20Unidades/Novas%20Unidades%20Hospitalares/Ficheiros/An%C3%BAncio_empreitada_C
RN_DR_402125329.pdf. 
4
 Documento da ARSN disponível em: http://portal.arsnorte.min-

saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/GRP/Lan%C3%A7amento%20Novas
%20Unidades/Novas%20Unidades%20Hospitalares/Ficheiros/Centro%20de%20Reabilita%C3
%A7%C3%A3o%20do%20Norte.pdf. 
5
 Notícia disponível em: 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3135141. 
6
 Informação disponível no Portal do Governo em: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-

ministerios/ministerio-da-saude/mantenha-se-atualizado/20130328-ms-centro-reabilitacao-
norte.aspx. 
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iii. No caso de se tratar de um acordo de gestão celebrado ao abrigo do n.º 1 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, o envio do 

correspondente “estudo de avaliação da economia, eficácia e eficiência do 

acordo, bem como da sua sustentabilidade financeira”, exigido nos termos 

do artigo 6.º do mesmo diploma; 

iv. A descrição de qualquer mecanismo adicional de auscultação ou análise de 

outras alternativas para a gestão do CRN, que tenha sido considerado na 

base da escolha da SCMP. 

 

15. Em resposta a este pedido de informação, a ARSN, em ofício datado do dia 12 de 

dezembro de 2013 e entrado nos serviços da ERS no dia 18,  

i. Enviou um documento onde faz uma avaliação da proposta que a SCMP 

apresentou, por sua iniciativa, “destinada à exploração e gestão do Centro 

de Reabilitação do Norte, a qual foi objeto de análise e revisão e sobre a 

qual recaiu o parecer favorável [da ARSN], sustentado nos fundamentos 

constantes de proposta de celebração de Acordo de Gestão” – cfr. “Anexo 1 

– Proposta da ARSN para celebração de Acordo de Gestão”; 

ii. Esclareceu que o “Acordo foi celebrado [em 26 de novembro de 2013] ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, que estabelece as 

formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde com as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, na modalidade de Acordo de Gestão prevista na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 2.º”;  

iii. Mais acrescentou que o «Acordo de Gestão foi, nos termos do artigo 6.º do 

diploma legal citado, precedido de estudo de avaliação de economia, 

eficácia e eficiência do Acordo, designado por “Plano de Negócios 2013-

2017”» – o qual remete como “Anexo 2 – Plano de Negócios 2013-2017 e 

Estudo Adicional”; 

iv.  E, por último, descreveu que a “celebração do Acordo ao abrigo do novo 

regime contido no Decreto-Lei n.º 138/2013, não envolveu análise de 

soluções alternativas quanto à escolha da Entidade Gestora, dado que para 

além de não constituir um requisito legal para a contratação ao abrigo do 

diploma vindo de citar, a sua publicação se verificou em momento em que 

decorriam há longa data negociações e respetivas revisões da proposta 

inicialmente apresentada, e que, àquela data, se ponderava enquadrar a 

contratação no regime de ajuste direto previsto no n.º 3 do artigo 31.º do 

Código dos Contratos Públicos, em função do tipo de contrato por razões de 
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interesse público relevante.” – remetendo cópia do acordo como “Anexo 3 – 

Acordo de Gestão”. 

 

II.3. Análise dos elementos enviados pela ARSN 

 

16. Analisados todos os esclarecimentos e os documentos enviados, importa realçar o 

entendimento da ARSN de que “face à informação disponível e considerando que 

a abertura do CRN [era] uma prioridade para a ARS Norte na medida em que vai 

permitir completar a oferta de cuidados da região Norte, [era] desejável a 

concessão da exploração a uma entidade privada uma vez que permite um 

controlo do risco operacional e limita os encargos do SNS com CRN”. 

 

17. O documento indicado pela ARSN como correspondendo ao necessário “estudo de 

avaliação da economia, eficácia e eficiência do acordo, bem como da sua 

sustentabilidade financeira”, tem a designação de “Plano de Negócios 2013-2017”, 

e foi realizado por um grupo de peritos para a ARSN e entregue em 28 de 

setembro de 2012. 

 

18. Este estudo visava “informar a orientação do funcionamento do CRN, dentro de um 

enquadramento de qualidade e eficiência”, cobrindo aspetos como a missão, a 

visão, os valores e os princípios, a oferta e a procura, a concorrência, o plano de 

ações relativo aos recursos humanos e ao investimento, a evolução de proveitos, 

custos e resultados, e finalmente, o financiamento e modelo de governação. 

 

19. E relativamente a esta última dimensão de análise, foram avaliadas as virtudes e 

as fragilidades de diversas alternativas de modelos de gestão do CRN, 

designadamente as figuras jurídicas de: 

i. Hospital do Setor Público Administrativo (SPA); 

ii. Hospital de natureza empresarial (EPE); 

iii. Contrato de Gestão (PPP); 

iv. Integração em entidade pré-existente; e 

v. Exploração através de entidade constituída por hospitais EPE. 

 

20. Neste “Plano de Negócios” conclui-se que dado a construção do CRN se inserir no 

âmbito de um programa financiado pelo QREN, a unidade deveria “ser integrada 

no SNS como estabelecimento público, obrigando consequentemente a que o seu 

financiamento seja efetivado através do OE [Orçamento do Estado] ”. 
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21. Adicionalmente, da ponderação das virtudes e fragilidades identificadas, o estudo 

parece favorecer o modelo de gestão assente na criação de uma entidade 

participada por todas as unidades hospitalares de natureza pública empresarial da 

região norte; senão, vejamos; 

 

22. No sumário executivo do “Plano de Negócios” é feita alusão a tal exercício de 

identificação das virtudes e fragilidades dos modelos de gestão alternativos, mas 

apenas a entidade participada por hospitais EPE é descrita e sucintamente 

avaliada nesse sumário executivo, afirmando-se tratar-se de “uma estrutura com 

um nível de autonomia que lhe permitiria obter a desejável eficiência e eficácia na 

sua missão”; 

 

23. E mais se refere, sobre este modelo de gestão, que «nenhum outro modelo se 

adequaria melhor à ideia inicial de “rede de referenciação em reabilitação” do que 

este. Todas as unidades hospitalares seria acionistas do CRN. O CRN “seria de 

todos”. Haveria um acesso muito mais fácil, desburocratizado e eficiente. […] 

Tratar-se-ia de uma unidade verdadeiramente integradora e participada. 

Conseguir-se-iam enormes vantagens nas dimensões assistenciais, mas 

igualmente nas formativas, organizativas e sociais». 

 

24. Importa notar que o referido documento não analisa a questão em concreto do 

acordo de gestão que viria a ser celebrado entre a SCMP e a ARSN, desde logo 

porque a apresentação da proposta de concessão pela primeira à segunda só viria 

a ocorrer em janeiro de 2013. 

 

25. No seguimento deste estudo, foi pedido ao grupo de trabalho um estudo adicional 

onde se procedesse “ao cálculo de despesa atualmente suportada pelo orçamento 

do SNS na área de internamento em MFR com utentes da Região Norte do País” e 

se apresentassem “figuras jurídicas passíveis de permitir financiamento não 

exclusivamente suportado pelo Orçamento de Estado”. 

 

26. Conclui-se neste novo estudo que a opção de entrega da gestão do CRN a uma 

entidade privada configura um contrato de gestão cuja celebração teria que ser 

precedida de procedimento pré-contratual previsto no Código dos Contratos 

Públicos (CCP), podendo ser adotado o ajuste direto quando estejam em causa 

razões de interesse público relevante. 

 

27. Ora a ARSN, reconhecendo na sua proposta de adjudicação e de celebração de 

contrato de gestão com a SCMP que “dos estudos realizados resulta como 
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principal fonte de financiamento da atividade assistencial do CRN o orçamento do 

Estado”, entende que tal, “à luz do atual contexto económico-financeiro não é 

desejável”. 

 

28. E por outro lado, entende que “a satisfação das necessidades da população da 

região Norte em matéria de medicina física e reabilitação que constitui a finalidade 

do CRN e a consequente prossecução do interesse público a este inerente, ditam 

a necessidade de que o início da sua atividade se efetive com a maior brevidade, o 

que só será possível mediante recurso a um procedimento pré-contratual célere 

cuja tramitação não prejudique decisivamente o prazo da sua abertura”. 

 

29. Na ótica económico-financeira, faz-se notar que a proposta para a gestão do CRN 

recebida em janeiro de 2013 foi revista pela SCMP em maio de 2013, a pedido da 

ARSN, concluindo esta que a última proposta apresenta, face à primeira, “uma 

redução d[os] encargos a partir do 1º ano de funcionamento (inclusive) na ordem 

dos 4,2%”. 

 

30. Da análise económico-financeira empreendida, a ARSN conclui “que a proposta da 

SCMP é substancialmente melhor que a que atualmente existe para o CMFRS 

[Centro de Medicina de Reabilitação do Sul]”, na medida em que “os preços 

propostos pela SCMP consubstanciam uma redução de encargos de cerca de 41% 

face a uma valorização da produção a preços do CMFRS”. 

 

31. Não é feita, todavia, uma comparação com tal grau de detalhe com os preços de 

referência do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e do Centro de 

Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, uma vez que “estes 

centros assentam a sua lógica de financiamento em modelos diferentes do que 

resulta da proposta da SCMP pelo que a comparação fica prejudicada”. 

 

32. Ainda do ponto de vista económico-financeiro, a ARSN encontra na proposta da 

SCMP as seguintes vantagens: 

“- A disponibilidade da SCMP para a realização de investimento no valor de € 

6M; 

- A diminuição dos encargos com a redução da produção do SNS no contrato-

programa celebrado com o Hospital da Prelada; 

- A disponibilidade de afetação ao CRN de recursos humanos que atualmente 

integram os hospitais do SNS na região Norte; 
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- A atribuição como contrapartida do SNS de um valor de comparticipação da 

amortização anual PIDDAC; 

- A partilha de proveitos resultantes da assistência a entidades terceiras ao 

SNS; 

- A consequente delimitação da despesa do Estado ao encargo contratado 

anualmente, com transferência de risco da procura, risco financeiro e risco de 

obtenção dos ganhos de eficiência à rentabilização da operação para a SCMP”. 

 

33. No que concerne ao prazo da concessão, a proposta inicial da SCMP era de 10 

anos mas a pedido da ARSN a versão final da proposta quedou-se nos três anos. 

 

34. Assim, entende a ARSN que “o período contratual é reduzido sob ponto de vista do 

comprometimento do Estado com o concessionário, mas o exigível para tramitação 

de um procedimento pré-contratual formalmente mais exigente, como sejam o 

concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação, permitindo que 

durante o período em que eventualmente se desenvolva outro tipo de 

procedimento, possa o CRN estar já a proporcionar a prestação dos cuidados à 

população.” 

 

35. Finalmente, como justificação adicional constante da sua proposta de adjudicação 

e de celebração de contrato de gestão com a SCMP, a ARSN apela à “experiência 

detida pelas Misericórdias Portuguesas na prestação de cuidados de saúde, 

designadamente em áreas tão complexas como o são as valências integradas em 

centros de reabilitação e o relevante papel que têm assumido no sistema de saúde 

português”, que no seu entender “marca, histórica e secularmente, uma relação de 

franca complementaridade, colaboração e cooperação com o Estado na proteção 

da saúde, fazendo daquela instituição um parceiro natural do Estado”. 

 

36. Este mesmo argumento é reproduzido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

73-B/2013, onde se concretiza a autorização da despesa para celebração do 

acordo de gestão decidida em Conselho de Ministros de 21 de novembro de 2013. 

III. Enquadramento legal 

III.1. Atribuições e competências da ERS 

37. Para concretização do objectivo de regulação previsto na alínea d) do artigo 33.º 

do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, de “velar pela legalidade e 

transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema”, a 
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alínea a) do artigo 37.º do mesmo diploma estabelece que incumbe à ERS 

“analisar as relações económicas nos vários segmentos da economia da saúde, 

tendo em vista o fomento da transparência, da eficiência e da equidade do sector, 

bem como a defesa do interesse público e dos interesses dos utentes”. 

38. E na alínea b) do mesmo artigo 37.º, dispõe-se que a ERS tem como incumbência 

“pronunciar-se e emitir recomendações sobre […] contratos de concessão e de 

gestão e outros que envolvam atividades de conceção, construção, financiamento, 

conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços de saúde”.  

39. Tal objetivo de regulação (legalidade e transparência), prosseguido com as 

descritas incumbências, não constituem em si o benefício regulatório final que se 

poderá visar no caso em apreço, mas são instrumentais para se acautelar a defesa 

da concorrência, e com ela, a eficiência do sistema de saúde e a maximização do 

bem-estar social (estes sim, benefícios regulatórios que revertem diretamente para 

a sociedade). 

40. Assim, paralelamente àquelas disposições legais, na presente análise faz-se apelo 

também ao objetivo regulatório de “defender a concorrência nos segmentos 

abertos ao mercado” (cf. alínea e) do artigo 33.º), porquanto esta defesa passa 

também pela forma como as entidades públicas gerem a atribuição administrativa 

de posições nos mercados de cuidados de saúde à iniciativa privada (seja ela com 

ou sem fins lucrativos). 

41. Por outro lado, importa também considerar a delimitação entre a intervenção da 

ERS nesta matéria e a de outras instituições públicas com funções regulamentares 

e de supervisão; e desde logo, deve cuidar-se em delimitar o âmbito da 

intervenção da ERS com o do Tribunal de Contas, na medida em que este é “o 

órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e de 

julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe” (cf. artigo 214.º da 

Constituição da República Portuguesa).  

42. Com efeito, é ao Tribunal de Contas que compete “fiscalizar previamente a 

legalidade e o cabimento orçamental dos actos e contratos de qualquer natureza 

que sejam geradores de despesa ou representativos de quaisquer encargos e 

responsabilidades, directos ou indirectos, para as entidades referidas no n.º 1 do 
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artigo 2.º7” [cf. alínea c) do artigo 5.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto (Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas)]. 

III.2. Enquadramento legal do acordo de gestão 

43. O Acordo de Gestão celebrado entre a ARSN e a SCMP foi homologado pelo 

Ministério da Saúde, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 138/2013, 

de 9 de outubro, em 26 de novembro de 2013. 

44. Este diploma legal regula a relação do Ministério da Saúde com as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), como é o caso da SCMP. 

Concretamente, define as formas de articulação entre o Ministério da Saúde e os 

serviços do SNS com as IPSS e o regime de devolução dos hospitais das 

misericórdias que foram anteriormente integrados no sector público e que são 

geridos pelo SNS. 

45. Ao nível daquela articulação, o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei anteriormente 

referido dispõe que as IPSS podem intervir na atividade do SNS numa de três 

modalidades: 

a) Acordo de gestão: caso em que uma IPSS gere um estabelecimento do SNS; 

b) Acordo de cooperação: caso de integração de um estabelecimento detido e 

gerido por uma IPSS na rede do SNS; 

c) Convenções: neste caso aplica-se o novo regime jurídico das convenções do 

SNS, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro. 

46. Do lado do Ministério da Saúde, os acordos podem ser celebrados por ARS, 

quando o seu âmbito é regional, ou pela Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS), se o âmbito for nacional, e têm de ser homologados pelo Ministério 

da Saúde. Do lado das IPSS, a celebração é feita por IPSS individuais, ou uniões, 

federações ou confederações de IPSS. 

47. No caso em análise, a entrega da gestão do CRN à SCMP fez-se na modalidade 

de acordo de gestão prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

138/2013, de 9 de outubro, celebrado entre a ARSN e a SCMP. 

                                                                            

7
 Trata-se, concretamente, do Estado e seus serviços, das Regiões Autónomas e seus 

serviços, das autarquias locais, suas associações ou federações e seus serviços, bem como as 
áreas metropolitanas, dos institutos públicos e das instituições de segurança social. 
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48. No n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, são definidos 

os princípios de articulação entre as IPSS com o SNS, destacando-se na alínea d) 

a necessidade de “demonstração e garantia da economia, eficácia e eficiência dos 

acordos e bem assim a sua sustentabilidade financeira” e na alínea e) a 

“rentabilização dos meios existentes e boa articulação entre instituições de saúde 

públicas e do setor social, na área da saúde”. 

49. O n.º 1 do artigo 5.º deste decreto-lei, estabelece, ainda, que para ocorrer a 

celebração de acordos de gestão ou cooperação se tem de verificar um conjunto 

de aspetos que vão desde as regras de qualidade e normas técnicas que se 

aplicam às IPSS, às regras de referenciação, entre outros aspetos. 

50. No que concerne ao procedimento prévio de contratualização, o n.º 2 do artigo 6.º 

do decreto-lei dispõe que a estes acordos não se aplica a Parte II do CCP, pelo 

que não se tem que seguir os procedimentos normais de contratação pública lá 

definidos. 

51. Todavia, o n.º 1 do mesmo artigo 6.º estabelece que “os acordos com as IPSS 

devem ser precedidos de um estudo a efetuar pela ARS ou pela ACSS, I.P., 

consoante o acordo seja celebrado nos termos do n.º 1 ou n.º 2 do artigo 3.º, que 

avalie a economia, eficácia, e eficiência do acordo, bem como a sua 

sustentabilidade financeira”. 

52. Ora, de acordo com os documentos enviados pela ARSN e melhor descritos supra, 

a versão final da proposta da SCMP foi avaliada numa ótica económico-financeira 

no documento de proposta da ARSN para celebração do acordo de gestão. 

53. E embora no seu ofício de 12 de dezembro de 2013 a ARSN apresente como 

sendo um tal estudo o “Plano de Negócios 2013-2017”, este documento não 

analisa a proposta concreta da SCMP, como se assinalou anteriormente. 

54. A tabela de preços, de acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei, de 9 de outubro, “a 

aplicar aos acordos é aprovada pelo membro do Governo responsável pela área 

da saúde, tendo por referência as tabelas de preços estabelecidas para os 

hospitais do SNS.” 

55. Quanto ao prazo, o decreto-lei dispõe que os acordos são válidos por período de 

até cinco anos, e são renováveis por igual período automaticamente. A produção a 
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realizar é definida anualmente e a atividade assistencial (carteira de serviços) é 

ajustada de três em três anos. 

56. E, por último, quanto ao acompanhamento e controlo, a alínea c) do n.º 1 do artigo 

11.º refere que “compete às ARS apresentar à ACSS, I.P., um relatório anual sobre 

os resultados do acompanhamento e a avaliação dos acordos estabelecidos”. 

IV. Síntese da análise 

57. A ARSN revela ter recebido uma proposta da SCMP para gerir o CRN em janeiro 

de 2013, a qual foi revista pela SCMP em maio de 2013, após negociação com a 

ARSN no sentido de serem apresentadas condições mais vantajosas para o 

Estado. 

58. O contrato de gestão entre a ARSN e a SCMP foi celebrado em 26 de novembro 

de 2013, ao abrigo do Decreto-Lei 138/2013, de 9 de outubro, no formato de 

acordo de gestão, pelo período de três anos. 

59. O regime seguido não impõe a necessidade de um procedimento prévio de 

seleção consonante com o CCP, ou que a entidade contratante ausculte o 

mercado de qualquer outra forma. 

60. Mas exige que seja feito um “estudo de avaliação da economia, eficácia e 

eficiência do acordo, bem como da sua sustentabilidade financeira”.  

61. A ARSN apresenta como sendo tal estudo um Plano de Negócios, onde são 

exploradas diversos modelos alternativos de gestão, mas não se analisa nenhuma 

proposta concreta, da SCMP ou de qualquer outra instituição.  

62. Por outro lado, a ARSN envia também um documento onde se avalia 

positivamente a proposta da SCMP sob diversas óticas, designadamente a 

económico-financeira. 

63. E concretamente, são apresentados, pela ARSN, como argumentos para a 

proposta de celebração de acordo de gestão com a SCMP: 

a) a sua disponibilidade de recursos humanos e experiência na prestação de 

cuidados de saúde; 
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b) os preços oferecidos determinarem encargos cerca de 41% inferiores ao que 

aconteceria com os preços praticados no Centro de Medicina de Reabilitação 

do Sul; 

c) diversas outras vantagens financeiras, como a diminuição dos encargos com a 

redução da produção do SNS no contrato-programa celebrado com o Hospital 

da Prelada ou a disponibilidade da SCMP para suportar um investimento inicial 

no valor de seis milhões de euros; 

d) a fixação de um horizonte temporal de três anos, considerado pela ARSN como 

reduzido sob ponto de vista do comprometimento do Estado com o 

concessionário, mas durante o qual se poderá avançar com a tramitação de um 

procedimento pré-contratual formalmente mais exigente; e 

e) a necessidade de se recorrer a um procedimento pré-contratual célere cuja 

tramitação não prejudique o prazo da abertura do CRN. 

V. Conclusão 

64. Tudo visto e ponderado, a ERS conclui que: 

a) O acordo de gestão celebrado entre a ARSN e a SCMP, para a exploração do 

CRN, tem devido enquadramento legal no Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de 

outubro; 

b) A ARSN, enquanto entidade contratante, deveria ter apresentado um estudo 

que avalie a economia, eficácia, e eficiência do acordo, bem como a sua 

sustentabilidade financeira, uma vez que o “Plano de Negócios 2013-2017” não 

cumpre tal requisito, embora no documento “Proposta da ARSN para 

celebração de Acordo de Gestão” se faça uma avaliação da proposta da SCMP 

na ótica dos encargos financeiros globais para o SNS. 

65. Não obstante o facto de o regime do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, 

não impor um mecanismo de concorrência no acesso à contratação com o SNS, 

nem tampouco exigir a auscultação do mercado quanto a propostas alternativas 

para a concessão da gestão das unidades de saúde públicas, o Ministério da 

Saúde e suas estruturas poderiam ser mais ativos na promoção da concorrência e 

na pesquisa de soluções mais vantajosas, na medida em que a opção por este 

regime não é a única possível. 
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66. Aliás, tal opção deverá ser especialmente fundamentada, porquanto ela implica 

excluir-se da concorrência a escolha de um parceiro privado para a gestão de um 

bem público, significando sempre, e ainda que de uma forma enquadrada 

legalmente, uma compressão dos princípios da transparência, da igualdade de 

oportunidade e da concorrência. 

67. E mesmo dentro do quadro do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, há 

espaço para uma decisão mais exigente em termos de análise do impacto 

concorrencial, por via da consideração, no tal estudo de avaliação da economia, 

eficácia e eficiência do acordo, da análise do acordo com a IPSS de forma 

comparada com outros modelos de gestão alternativos. 

68. Finalmente, a ERS recomenda que durante os três anos de duração do acordo 

celebrado com a SCMP, o Ministério da Saúde reavalie as condições de 

funcionamento do CRN no sentido de aferir da necessidade de manter um modelo 

de gestão assente em concessão a operador não público vis-à-vis um modelo em 

que a gestão seja assegurada por entidade pública.  

69. E a manter-se a opção por concessão da gestão a operador não público, 

recomenda-se que o Ministério da Saúde acautele temporalmente o início de um 

procedimento de contratação mais exigente que permita, no final daquele prazo, 

avaliar a eventual renovação do acordo contra outras propostas de gestão que o 

mercado possa oferecer, pressuposto, aliás, referido pela própria ARSN na sua 

argumentação em favor do acordo celebrado. 

70. O presente parecer será enviado para conhecimento do Senhor Ministro da Saúde 

e da ARSN. 

71. O presente parecer será publicitado no sítio oficial da ERS na Internet. 

 

Porto, 17 de janeiro de 2014 


