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1. Prestação de serviços de suporte técnico aos ACS  

A extinção das Sub-Regiões de Saúde constitui uma oportunidade para repensar a prestação 

dos “serviços não assistenciais” que suportam a actividade das unidades prestadoras de 

cuidados primários. Os serviços de suporte técnico aos actuais centros de saúde são, no 

essencial, assegurados pelas SRS numa lógica de tutela que decorre das atribuições previstas 

no decreto-lei 335/93. Foi realizado um levantamento exaustivo destas actividades e 

subsequente análise crítica às vantagens e desvantagens da sua realização no seio do ACS ou 

numa entidade de prestação de serviços partilhados. Esta análise é apresentada nas secções 

1.1 e 1.2. Na secção 1.3 são identificados ganhos potenciais resultantes da reorganização de 

serviços. Na secção 1.4 consideraram-se modelos alternativos de prestação de serviços 

partilhados. 

 

1.1. Caracterização das SRS 

Tendo por base um questionário que foi enviado para as ARS, cujos modelos podem ser 

consultados em anexo, foram recolhidos dados que permitem caracterizar os serviços das 

sedes das SRS nas vertentes dos recursos humanos, custos, volume de actividade, e aplicações 

informáticas que suportam os principais processos de suporte aos centros de saúde. À data de 

envio dos questionários as contas do ano 2006 ainda não estavam fechadas pelo que se optou 

por solicitar dados relativos a 2005, pelo que salvo menção explícita os dados são todos 

referentes a este ano. Foram obtidas respostas de todas as SRS, mas nem todos os 

questionários foram preenchidos na globalidade. 

De forma a permitir a comparabilidade entre as sedes das SRS, cuja estrutura organizacional 

varia substancialmente de distrito para distrito, foi solicitado que estas apresentassem os seus 

dados de acordo com a estrutura apresentada na Ilustração 1, que corresponde à prevista no 

decreto-lei 335 de 93, adaptada para enquadrar, sob a denominação de Gabinetes e 

Assessorias, as estruturas existentes que não estão contempladas no decreto-lei 

supramencionado. 
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Ilustração 1 – Organograma da SRS de acordo com o DL 335/93. 

Nas subsecções que se seguem iremos apresentar uma caracterização das SRS em termos de 

recursos humanos, de estrutura de custos e de sistemas de informação. A caracterização da 

produção das SRS será feita ao nível de cada departamento no ponto 1.2.  

1.1.1. Recursos Humanos das SRS 

No final de 2005 as actividades das SRS que eram suportadas pelo trabalho de 2571 

colaboradores, número que engloba todos os profissionais, independentemente do tipo de 

vínculo contratual (Tabela 1). Note-se que os distritos do Porto, Lisboa, Braga e Coimbra 

representam cerca de 42% do total de efectivos.  

A Tabela 1 explicita o peso de cada grupo profissional no universo dos recursos humanos das 

SRS. Tendo estas, de acordo com as suas atribuições e competências, uma forte orientação 

para as tarefas de suporte administrativo aos centros de saúde, não será de estranhar que o 

grupo profissional mais representativo seja o do “Pessoal Administrativo”, com cerca de 53% 

dos efectivos. Os grupos profissionais que se seguem são “Técnico Superior – Outro” e 

“Pessoal Oper Auxiliar”, correspondendo a 14% e 15%, respectivamente. 
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Tabela 1 – Recursos Humanos por Grupo Profissional nas Sub-Regiões de Saúde 

    

Pessoal 
Dirigente 

Pes Tec. 
Superior 
- 
Médico 

Tec. 
Superior 
- Outro 

Pessoal de 
Enfermagem 

P. Técnico 
- 
Diag/Ter. 
Outros 

Pessoal 
Administ. 

Pessoal 
Oper 
Auxiliar 

Outro 
Pessoal 

Diversos Total 

Algarve Faro 1 5 20 0 2 57 16 9 0 110 

    1 5 20 0 2 57 16 9 0 110 

Alentejo Beja 5 3 9 0 1 44 16 0 5 83 
 Évora 2 0 13 1 12 34 10 5 0 77 
 Portalegre 6 0 11 1 9 37 7 7 0 78 

    13 3 33 2 22 115 33 12 5 238 

Centro Aveiro 6 1 16 1 5 77 14 0 0 120 
 C. Branco 5 0 15 1 2 65 32 15 0 135 
 Coimbra 5 4 28 0 16 113 28 8 0 202 
 Guarda 3 1 15 0 10 46 21 2 0 98 
 Leiria 6 4 3 0 7 63 17 3 0 103 
 Viseu 5 4 17 0 13 54 17 0 0 110 

    30 14 94 2 53 418 129 28 0 768 

LVT Lisboa 5 9 38 4 25 191 52 0 0 324 
 Santarém 6 0 32 2 5 70 27 4 5 151 
 Setúbal 6 2 20 2 9 85 17 0 0 141 

    17 11 90 8 39 346 96 4 5 616 

Norte Braga 6 0 39 5 10 109 25 5 0 199 
 Bragança 5 1 15 1 13 48 17 0 0 100 
 Porto 6 13 50 12 21 145 47 39 10 343 
 V. Castelo 6 0 10 1 0 67 11 6 0 101 
 Vila Real 5 0 13 2 5 55 4 12 0 96 

    28 14 127 21 49 424 104 62 10 839 

    89 47 364 33 165 1360 378 115 20 2571 

 

O gráfico da Ilustração 2 representa o peso relativo, na alocação de recursos humanos, que 

cada um dos departamentos das SRS tem em relação ao total de efectivos. Da sua observação 

constata-se que 75% dos recursos humanos estão enquadrados na Direcção de Serviços de 

Administração Geral, na Repartição Administrativa e na Divisão de Apoio Técnico.  
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Ilustração 2 – Distribuição dos recursos humanos pelas unidades orgânicas das SRS 

1.1.2. Custos das SRS  

Apresentamos os custos associados à actividade das sedes das SRS, desagregados por rubrica, 

na Tabela 2, perfazendo um total de cerca 67,0 milhões de euros. As três maiores SRS, Braga, 

Lisboa e Porto, representam um pouco mais de 40% do total da despesa.  

No gráfico da Ilustração 3. os custos são decompostos de acordo com a sua natureza. Sendo 

entidades prestadoras de serviços, é com naturalidade que se observa que a componente mais 

relevante está relacionada com custos com o pessoal, que representam cerca de 77% do total. 

A segunda grande rubrica de custos refere-se aos fornecimentos de serviços externos que 

representam 19% da despesa, sendo que parte significativa deste valor está associada à 

externalização dos processos de conferência de facturas de medicamentos e meios 

complementares de diagnóstico. 
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Tabela 2 – Custos por Rubrica de Despesa nas Sub-Regiões de Saúde 

    

Custo Merc. 
Vendidas e 
Mat. Cons. 

Fornecimentos 
Serviços 
Externos 

Transf. 
Correntes. 
Conc. Prest. 
Sociais 

Custos com o 
Pessoal 

Outros Custos 
Operacionais 

Total 

Algarve Faro € 19.622 € 575.274 € 0 € 1.867.014 € 0 € 2.461.910 

    € 19.622 € 575.274 € 0 € 1.867.014 € 0 € 2.461.910 

Alentejo Beja € 52.153 € 119.243 € 0 € 1.524.002 € 0 € 1.695.398 
 Évora € 0 € 112.475 € 0 € 759.783 € 0 € 872.258 
 Portalegre € 45.619 € 39.781 € 0 € 1.203.299 € 262 € 1.288.961 

    € 97.772 € 271.499 € 0 € 3.487.084 € 262 € 3.856.617 

Centro Aveiro € 273.872 € 795.817 € 0 € 2.662.714 € 0 € 3.732.404 
 C. Branco € 61.880 € 216.960 € 0 € 2.089.088 € 0 € 2.367.928 
 Coimbra € 129.032 € 483.549 € 0 € 2.662.498 € 200 € 3.275.280 
 Guarda € 25.109 € 134.271 € 0 € 1.478.961 € 13 € 1.638.355 
 Leiria € 6.829 € 147.589 € 0 € 1.740.692 € 0 € 1.895.109 
 Viseu € 42.626 € 187.960 € 0 € 2.394.566 € 0 € 2.625.152 

    € 539.349 € 1.966.146 € 0 € 13.028.520 € 213 € 15.534.228 

LVT Lisboa € 408.081 € 1.106.659 € 0 € 8.101.411 € 89 € 9.616.240 
 Santarém € 78.172 € 2.433.609 € 0 € 2.457.105 € 0 € 4.968.886 
 Setúbal € 72.926 € 594.581 € 0 € 2.164.185 € 0 € 2.831.692 

    € 559.178 € 4.134.849 € 0 € 12.722.702 € 89 € 17.416.818 

Norte Braga € 397.645 € 578.531 € 0 € 4.942.345 € 275 € 5.918.796 
 Bragança € 247.192 € 536.586 € 0 € 2.357.376 € 6.330 € 3.147.484 
 Porto € 401.827 € 3.274.798 € 0 € 7.781.547 € 7.591 € 11.465.763 

 
V.  
Castelo € 439.552 € 730.350 € 0 € 2.410.540 € 1.932 € 3.582.374 

 Vila Real € 68.662 € 831.266 € 0 € 2.803.557 € 0 € 3.703.485 

    € 1.554.878 € 5.951.530 € 0 € 20.295.366 € 16.128 € 27.817.902 

    € 2.770.799 € 12.899.298 € 0 € 51.400.686 € 16.692 € 67.087.475 
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Ilustração 3 – Decomposição dos custos por rubrica 
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Dado o elevado peso da componente de custos de pessoal, a distribuição dos mesmos pelos 

vários departamentos está directamente relacionada com os recursos humanos afectos, sendo 

que os dados da Ilustração 4 reflectem isso mesmo. Os departamentos de Serviços de 

Administração Geral, Repartição Administrativa e Divisão de Apoio Técnico representam 

69% do total de custos.  
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Ilustração 4 - Distribuição dos custos pelas unidades orgânicas das SRS 
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1.1.3. Aplicações Informáticas 

A Tabela 3 reporta as aplicações informáticas utilizadas para suportar as principais 

actividades de prestação de serviços técnicos aos centros de saúde. As SRS utilizam quase 

exclusivamente soluções desenvolvidas pelo IGIF. Identifica-se a sombreado um conjunto de 

aplicações adquiridas a empresas externas. Nas áreas de gestão de stocks/aprovisionamento e 

gestão patrimonial várias SRS optaram por soluções alternativas.  

Tabela 3 – Aplicação informáticas utilizadas nas Sub-Regiões de Saúde 

    
Contabilidade Tesouraria Gestão 

Patrimonial 
Gestão de Stocks Aprovisionamento Gestão de RH 

Algarve Faro SIDC SIDC GHAF(a) GHAF(a) GHAF(a) RHV 

Alentejo Beja SIDC SIDC GEMA GEMA GEMA RHV 
 Évora SIDC SIDC  GEMA+GCOWin GEMA+GCOWin RHV 
  Portalegre SIDC SIDC   GEMA GEMA RHV 

Centro Aveiro SIDC  GEMA GEMA GEMA RHV 
 C. Branco SIDC  GEMA GEMA GEMA RHV 
 Coimbra SIDC  SIAG(b) GEMA GEMA RHV 
 Guarda SIDC   GEMA  RHV 
 Leiria SIDC SIDC Wimob(c) GEMA GEMA SIGEHP(c) 
  Viseu SIDC SIDC GEMA GEMA GEMA RHV e ADSE(c) 

LVT Lisboa SIDC  SITES GEMA GEMA RHV 
 Santarém SIDC Tesouro(d) GEMA GEMA GEMA RHV 
  Setúbal SIDC SIDC GEMA GEMA GEMA RHV 

Norte Braga SIDC SIDC Imobilizado(e) PHC(f) PHC(f) RHV 
 Bragança SIDC SIDC GEMA GEMA GEMA RHV 
 Porto SIDC  GEMA GEMA GEMA RHV 
 V. Castelo SIDC   Tales(g)  RHV 

  Vila Real SIDC   GHAF(a) GHAF(a)   RHV 

(a) ST+I  (c) Sisbit  (e) Primavera Software (g) UtilSoft  
(b) Gedi SA (d) DGT  (f) Resolve    
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1.2. Caracterização dos Processos de Suporte à Actividade dos Centros de Saúde 

O levantamento exaustivo das actividades de suporte ao centro de saúde 1 permitiu identificar 

um conjunto de áreas chave: 

! Aprovisionamento, Compras e Logística; 

! Gestão de Recursos Humanos; 

! Gestão Financeira; 

! Assessoria Jurídica; 

! Instalações Equipamentos e Manutenção; 

! Informática; 

! Serviços de Apoio Geral; 

! Serviços de Saúde. 

A análise que é apresentada para cada umas das áreas e respectivos subgrupos de actividades, 

esquematizada na Ilustração 5, começa pelo diagnóstico da situação actual. Procura-se 

quantificar o volume de actividade de cada área, e identificar em que moldes as actividades 

são executadas. Os fluxogramas dos processos apresentados ao nível das Compras e Gestão 

de Recursos Humanos foram construídos em colaboração com a SRS de Setúbal. Para cada 

área apresentamos uma proposta de reorganização que nesta fase apenas indica se as 

actividades deverão ser realizadas ao nível dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACS) ou 

ao nível de entidades externas prestadoras de serviços partilhados.  

 

A proposta de reorganização da actividade das SRS recorre aos seguintes critérios: 

! Carácter gestionário ou transaccional das actividades; 

! Proximidade ou interligação à actividade assistencial; 

! Potencial de obtenção de economias de escala; 

! Ganhos de produtividade por via da especialização.  

                                                      

1 Tendo por base elementos coligidos pela MCSP, SRS de Setúbal e equipa de projecto.  
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Ilustração 5 – Análise às funções de suporte aos CS 
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1.2.1. Aprovisionamento, Compras e Logística 

A Tabela 4 apresenta informação relativa ao volume de actividade na área das compras nas 

SRS. Os quantificadores utilizados referem-se aos processos de aquisição de bens e serviços, 

distinguindo-se o tipo de procedimento utilizado.  

Tabela 4 – Produção da área do aprovisionamento (processos /ano). 

    

'Ajustes 
Directos 

'Ao abrigo 
dos CPA  

'Consultas/ 
Concursos 

Algarve Faro 1423 1231 211 

    1423 1231 211 

Alentejo Beja 377 47 17 

 Évora 3461 1072 17 

 Portalegre 0 0 0 

    3838 1119 34 

Centro Aveiro 687 427 215 

 C. Branco 1017 368 16 

 Coimbra 347 111 202 

 Guarda 1768 418 1055 

 Leiria 2103 800 5946 

 Viseu 2636 490 66 

    8558 2614 7500 

LVT Lisboa 492 311 111 

 Santarém 1475 76 263 

 Setúbal 622 582 116 

    2589 969 490 

Norte Braga 407 89 80 

 Bragança 1179 3 20 

 Porto 2240 418 525 

 V. Castelo 611 482 47 

 Vila Real 219 0 12 

    4656 992 684 

    21064 6925 8919 

 

1.2.1.1. Compras 

As actividades de Aprovisionamento/Compras são realizadas pela SRS, designadamente as 

compras de medicamentos, vacinas e material clínico. Em algumas SRS há a preocupação de 

consolidar volumes. Diversos contratos de prestação de serviços são negociados ao nível da 

SRS, incluindo vigilância, limpeza, manutenção de equipamentos ou recolhas de resíduos 

biológicos. Os pagamentos dos serviços acima mencionados são efectuados pelo CS através do 

fundo de maneio, ou pela SRS. Os CS não têm decisão sobre os termos dos contratos, nem 

poder para controlar a prestação de serviços. Dentro das suas competências, os CS promovem 

compras de carácter mais pontual relacionadas com necessidades específicas que são 
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identificadas localmente, como pequenas intervenções nas instalações, ou casos de rotura nos 

stocks de produtos fornecidos pela SRS. Com um carácter mais permanente temos por 

exemplo, a compra de serviços de transporte de doentes e de médicos e enfermeiros, no caso 

da prestação de cuidados domiciliários.  

Na Ilustração 6 é apresentado o fluxograma para o processo actual de compras através de 

Contratos Públicos de Aprovisionamento. Na ilustração seguinte apresentamos o fluxograma 

para o processo de compras por ajuste directo. 

 

Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho
Aquisições de bens Armazenáveis – Contratos Públicos de 

Aprovisionamento (Medicamentos e Material de Consumo Clínico)

Centros de Saúde Comissão de 
Farmácia e 

Terapêutica / 
Serviços 

Farmacêuticos

Gestão de Stocks Aprovisionamento Serviços 
Financeiros

Directora de 
Serviços de 

Administração 
Geral

Coordenador

Solicita pedidos 
extraordinários

Emite parecer técnico e 
Encaminha para 
Gestão de StocksElabora requisições 

escalonadas no tempo

Armazém Químico-Farmacêutico

Fornece os artigos 
requisitados

Analisa pedido

Solicita 
autorização à
DSAG, para 
pedidos 
extraordinários

Envia pedido ao 
S.Aprov.

Analisa mapas 
de situação de 
stocks

Elabora pedidos 
de 
reaprovisionam
ento

Consulta catálogo IGIF

Confirma condições 
dos 
fornecedores

Solicita cabimento 
orçamental

Emite Nota de 
Encomenda e 
envia ao 
Armazém Guia 
de Recepção 
de Material

Emite parecer

Autoriza a 
abertura do 
procedimento, a 
despesa e a 
adjudicação se 
inferior a 
37.500 euros

Autoriza a 
abertura do 
procedimento, 
a despesa e a 
adjudicação se 
superior a 
37.500 euros

Recepciona e 
confere o 
material 

SRS SETÙBAL DSAG 08-02-2007  

Ilustração 6 – Processo de Compras (CPA) 
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Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março 
Procedimento por Ajuste Directo

Centros 

de Saúde

Divisão Apoio 
Técnico

Aprovisionamento

Directora de 
Serviços de 

Administração 
Geral

Coordenador 

-Recepciona os 
pedidos;

-Elabora: 
Memória 
Descritiva e Peças 
desenhadas 

-Obtém 
cabimento 
previsional

Formulam 

pedidos 

-Autoriza a 
abertura do 

procedimento

-Elaboração e envio de 
ofícios convite

-Recepciona as propostas;

-Verifica requisitos para 
habilitação dos 
concorrentes e para 
admissão de propostas.

-Autoriza a 
despesa e a 
adjudicação

Divisão de Gestão 
Financeira

Informação de 
cabimento 
orçamental

Notifica os concorrentes  da 
adjudicação 

Obtenção de parecer Técnico

-Elaboração de mapa 
comparativo de propostas

- Elaboração de relatório 
fundamentado e proposta de 
adjudicação

-Elabora parecer 
técnico

-Solicita 
autorização para 
abertura de 
procedimento nos 
termos da Lei

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

SRS SETÙBAL DSAG 08-02-2007

 

Ilustração 7 – Processo de Compras (ajuste directo) 

 

Proposta de Reorganização: Propomos a centralização da negociação e do processo logístico 

de suporte às compras. O processo geral de aprovisionamento segue cinco fases conforme se 

apresenta na Ilustração 8. Algumas categorias de produtos devem ter uma gestão diferenciada 

do processo de compras. Por exemplo, bens de consumo corrente podem estar disponíveis em 

catálogos, sendo requisitados directamente pelos serviços dos ACS a fornecedores 

autorizados, outros bens podem necessitar de uma negociação casuística. No entanto, o 

modelo de governação não se altera substancialmente. 

A identificação de necessidade, planeamento das compras e especificação inicial dos bens e 

serviços a adquirir deve ser feita a nível do ACS. No caso de bens correntes de consumo a 

especificação poderá ser estandardizada ao nível da região ou a nível nacional de forma a 

agilizar o processo. As boas práticas sugerem que a negociação e contratação sejam efectuadas 

por um gabinete especializado devendo os ACS participar na comissão de escolha. A 

colocação de encomenda está sujeita a decisão do ACS com aprovação da ARS (directa ou por 

delegação de competências). Os itens e serviços podem ser entregues directamente às 

unidades do ACS. A conferência de facturas e pagamentos deve ser efectuada por uma 

unidade de serviços partilhados de aprovisionamento. Será necessário garantir os fluxos de 
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informação que garantam o registo das transacções e a monitorização da qualidade do serviço 

de entrega. 

 

Conferir facturas e 
efectuar pagamentos

Negociação e Contratação 
Identificação de Necessidade
Planeamento e Especificação 

As áreas utilizadoras têm a 
responsabilidade de identificar e 
especificar de forma detalhada as 
suas necessidades.

As Especificações devem ser o 
mais abertas possível de modo a 
potenciar incorporação de know
how dos fornecedores 
aproveitando potencial de 
poupança.

Envolver a área de compras desde 
o início da identificação da 
necessidade para beneficiar do 
know-how acumulado.

Colocar
encomenda

•Questionar especificações potenciando o 
conhecimento existente do mercado.
•Definir estratégia de compra.
•Garantir que a negociação é optimizada através da 
agregação de volume das diferentes unidades.
•Elaborar e manter actualizada lista de potenciais 
fornecedores e produtos.
•Preparar e lançar consultas ao mercado.
•Avaliar propostas, avaliar e visitar fornecedores.
•Efectuar análises de custo total durante a vida útil.

•Conduzir Negociações de forma transparente
•Manter informação actualizada para efeitos de 
auditoria.
•Propor Adjudicações.
•Preparar contratos que promovam a fluidez do 
processo de aprovisionamento bem com o pagamento 
de facturas.
•Resolver conflitos com fornecedores.
•Definir e manter actualizadas políticas e 
procedimentos de compras.

•Gerir Contratos.
•Registar informação 
sobre desempenho de 
fornecedores

•Conferir Facturas
•Efectuar 
Pagamentos
•Fornecer feedback
para novas 
negociações.

 

Ilustração 8 – Fases do Processo de Compras 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Identificação de necessidades, 
planeamento e especificação; 

! Decisão de compra; 

! Compra efectiva quando o 
material não está disponível 
através dos serviços de apoio ou 
para materiais de consumo 
disponíveis através da central de 
compras do estado. 

Externamente 

! Prospecção de mercado;  

! Manutenção de um catálogo de produtos: 
identificação, normalização e codificação dos bens 
de consumo.  

! Negociação e aquisição de bens e serviços, 
cumprindo o plano de compras aprovado em 
articulação com a área da Logística; 

! Controlo da satisfação das encomendas e avaliação 
dos fornecedores; 

! Conferência das facturas dos fornecedores de bens 
e serviços, através das notas de encomenda e das 
guias de remessa recebidas e conferidas pelo 
serviço de Logística. Envio dos documentos para 
processamento contabilístico; 

! Desenvolvimento dos procedimentos 
administrativos e legais conducentes à aquisição 
de bens e serviços; 

! Desenvolvimento dos procedimentos 
administrativos e legais conducentes à adjudicação 
de empreitadas de obras públicas. 

 

 

A título exemplificativo, apresentamos o novo mapeamento do processo de compras que 

resulta da proposta de reorganização. A negociação e contratação é entregue a uma unidade 
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de serviços partilhados,  como uma central de compras da ARS, mas a decisão é entregue ao 

nível hierárquico adequado, ACS ou CD da ARS.  

 

 

ACS

CD ARS

-Recepciona os 
pedidos;

-Obtém 
cabimento 
previsional

Formulam pedidos 

Fornecem 
especificação

-Autoriza a 
abertura do 

procedimento

-Elaboração e envio de 
ofícios convite

-Recepciona as propostas;

-Verifica requisitos para 
habilitação dos 
concorrentes e para 
admissão de propostas.

-Autoriza a 
despesa e a 
adjudicação

Serv Part Gestão 
Financeira

Informação de 
cabimento 
orçamental

Notifica os concorrentes  da 
adjudicação 

Obtenção de parecer Técnico

-Elaboração de mapa 
comparativo de propostas

- Elaboração de relatório 
fundamentado e proposta de 
adjudicação

-Elabora parecer 
técnico

-Solicita 
autorização para 
abertura de 
procedimento nos 
termos da Lei

Se no ambito de 
delegação autoriza 
a abertura do 
procedimento

Serv Part Apoio 
Técnico

-Autoriza a 
despesa e a 
adjudicação

Remete para o orgão competente 
segundo a cadeia hierarquica de 

decisão

Serviços Partilhados - Compras

 

Ilustração 9 – Processo de Compras com Recursos a Serviços Partilhados 

 

Impacto Esperado: A centralização da negociação e do processo operacional de suporte às 

compras pode conduzir a poupanças significativas. Do ponto de vista de negociação a 

redução de custos advém da agregação de volumes, que aumentam o poder negocial do 

comprador e se traduzem em melhores condições de aquisição, e da racionalização e 

especialização das equipas que se dedicam às compras, que desenvolvem know-how de 

pesquisa de mercado e negociação de condições com fornecedores. 

 

1.2.1.2. Logística 

No âmbito da logística existem dois subgrupos de actividades a considerar, a gestão de stocks 

e a armazenagem e expedição de materiais. A gestão de stocks de materiais é assegurada pela 

SRS a um nível distrital e pelo CS ao nível local.  



Modelo de Prestação de Serviços aos ACS 

Relatório Final 

17 / 65 

Nesta área, as SRS são responsáveis pelo controlo de todo o processo. Baseando-se no 

histórico de consumos e nas previsões fornecidas pelos CS ou equipas em RRE, produzem 

estimativas de necessidades anuais e elaboram os planos de compras. Ao CS é solicitado o 

inventário anual de materiais em armazenagem local e uma previsão de consumos. 

 Ao nível do CS é feita a gestão das existências fazendo-se requisição de produtos ao 

aprovisionamento e o registo de entradas de material. Não são registados de forma uniforme 

os consumos realizados. Uma boa parte das unidades de saúde visitadas não dispõe de uma 

aplicação informática que permita gestão de stocks, sendo esta assegurada através de registos e 

cálculos manuais. Esta tarefa retira tempo aos profissionais que poderia ser utilizado em 

tarefas de valor acrescentado relacionadas com a prestação de cuidados de saúde. Os 

profissionais no terreno referiram como uma das principais dificuldades, a gestão de prazos 

de validade de medicamentos e vacinas. 

As unidades de saúde referem de forma recorrente o incumprimento parcial ou total das suas 

requisições de produtos. Isso leva, nalguns casos, ao recurso a expedientes como seja 

requisitar o dobro das reais necessidades, pois a experiência diz que a SRS só vai enviar 

“metade” do que foi pedido, ou a sinalizar pedidos como urgentes quando na realidade se 

pretende apenas assegurar o stock médio. A confluência de pedidos urgentes para a SRS 

deverá precipitar uma gestão menos eficiente do stock efectivo. Verificou-se também o envio 

de material acima dos valores solicitados, designadamente produtos contraceptivos. 

 

Proposta de Reorganização: Ambas as actividades deverão ser asseguradas por estruturas 

centrais que trabalham em articulação com o ACS, em particular com os profissionais 

responsáveis pela gestão do “Circuito do Medicamento e Material de Consumo Clínico” e do 

”Circuito da Vacina”. Na ULS Matosinhos (ULSM) foi encontrado um sistema próximo do que 

se preconiza: o aprovisionamento de stocks nos CS tem por base os pedidos efectivos, os 

tempos de entrega estão estipulados e são cumpridos, existe um aplicativo informático que 

gere o stock e permite aos CS requisições electrónicas. Existe uma preocupação constante de 

melhoria da prestação, estando já em curso a informatização do registo de consumos (abate ao 

stock), o que irá permitir gerir à distância as prateleiras de stock dos centros de saúde, 

libertando as unidades assistenciais desta preocupação. 

 

 

Agrupamento de Centros de Saúde Externamente 
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! Previsão de necessidades; 

! Requisição de material; 

! Gestão dos Stock dos produtos 
requisitados. 

! Definição do plano anual de compras em 
articulação com o serviço de Compras indicando 
produtos, quantidades e custos estimados, parcelas 
e periodicidade das entregas e dos locais; 

! Avaliação dos consumos e do perfil dos 
utilizadores;  

! Inventário anual e regularização de existências; 

! Registo da saída dos produtos por centro de custo; 

! Análise de necessidades e de consumos por centro 
de custo; 

! Registo de entradas dos produtos em armazém. 

 

 

Impacto Esperado: A gestão centralizada de existências permite ter uma visão global sobre as 

necessidades de todas as unidades de saúde, o que permite planear a actividade logística de 

forma integrada. Isto resultará numa acção mais coordenada que visa maximizar a capacidade 

de resposta e a minimização dos níveis de existências. Adicionalmente, é potenciada a 

obtenção de sinergias com a área de compras, nomeadamente através da consolidação de 

volumes, definição de pontos de encomenda e estabelecimento de prazos de entrega, o que 

constituirá uma oportunidade para a obtenção de melhores propostas por parte dos 

fornecedores. 

 

Armazenagem e Expedição 

As SRS dispõem na generalidade de armazéns e meios de transporte próprios que são 

utilizados na armazenagem e expedição de grande parte dos produtos disponibilizados ao CS 

por vias de compras centralizadas. Verificou-se em algumas regiões que já foi contratada a 

entrega directa de alguns materiais às unidades de saúde. 

As unidades de saúde também têm espaços de armazenagem onde são realizadas quase todas 

as actividades efectuadas nos armazéns centrais. Tal como foi mencionado no ponto anterior, 

os CS não dispõem de um sistema informático que suporte estes processos.  

 

Proposta de Reorganização: gestão centralizada dos armazéns por uma unidade de serviços 

partilhados. Esta unidade poderá utilizar esquemas de entrega directa por fornecedores a 

armazéns avançados, em casos em que seja vantajoso do ponto de vista económico. Pelo 
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menos uma ARS decidiu avaliar o custo-benefício de serem os fornecedores a entregar todos 

os materiais directamente nas unidades de saúde. 

 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Requisição de produtos; 

! Manutenção e utilização de armazém 
local; 

! Registo dos consumos. 

Externamente 

! Recepção dos produtos e sua conferência 
qualitativa e quantitativa; 

! Organização e manutenção dos espaços de 
armazenagem e conservação dos produtos; 

! Fornecimento e entrega dos bens aos 
utilizadores de acordo com os planos 
estabelecidos; 

! Controlo de prazos de validade. 

 

Impacto esperado: A gestão centralizada de armazéns resulta na redução dos níveis de 

existências e na melhoria da capacidade de resposta, não obstante a existência de uma 

contrapartida ao nível dos custos de expedição que importa avaliar.  
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1.2.2. Gestão de Recursos Humanos 

As actividades de gestão administrativa dos recursos humanos identificadas dividem-se em 

duas categorias: aquelas que devido à interligação com a actividade assistencial têm de ser 

asseguradas no seio da unidade prestadora de cuidados de saúde e as que pelo seu carácter 

essencialmente administrativo e transaccional deverão ser executadas externamente. 

A Tabela 5 apresenta alguns indicadores relevantes para caracterizar a actividade na área dos 

recursos humanos. De entre estes, o número de efectivos da SRS (Sede e CS), por ser o mais 

homogéneo, é aquele que melhor traduz e compara o volume de trabalho associado a esta 

linha de serviço. 

Tabela 5 – Produção de Gestão de Recursos Humanos 

    

Efectivos da 
SRS (Sede + CS) 

Nº Processos de 
contratação de 
pessoal 

Nº Processos 
de Mobilidade 

Algarve Faro 1523 92 117 

    1523 92 117 

Alentejo Beja 893 51 5 

 Évora 703 0 0 

 Portalegre 610 0 0 

    2206 51 5 

Centro Aveiro 1933 149 90 

 C. Branco 786 168 24 

 Coimbra 1853 280 55 

 Guarda 761 761 17 

 Leiria 1310 11 13 

 Viseu 1258 430 55 

    7901 1799 254 

LVT Lisboa 5645 1686 415 

 Santarém 1568 420 223 

 Setúbal 2418 504 83 

    9631 2610 721 

Norte Braga 2297 1020 52 

 Bragança 692 75 8 

 Porto 4013 1457 138 

 V. Castelo 1056 738 35 

 Vila Real 946 94 34 

    9004 3384 267 

    30265 7936 1364 
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1.2.2.1. Gestão Administrativa de Pessoal 

As actividades na área da Gestão Administrativa de Pessoal são realizadas na SRS, tendo os 

CS um papel de iniciadores de determinados processos e de fornecedores de dados 

elementares para processamento.  

Proposta de Reorganização: Dado o carácter predominantemente transaccional das 

actividades abaixo referidas, estas deverão ficar fora do âmbito das atribuições dos ACS. Não 

obstante, deve ser assegurado o acesso à informação relativa a indicadores de recursos 

humanos aos Directores dos ACS por constituírem um instrumento de apoio à gestão que não 

pode ser negligenciado. 

 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Envio de informação e 
documentação para 
processamento; 

! Iniciar processos no âmbito desta 
área; 

! Mobilidades dentro do ACS e 
comunicação aos serviços 
partilhados para tratamento 
administrativo; 

 

Externamente 

! Organização, informação e desenvolvimento dos 
processos: 

Mobilidades, aposentação, reclassificação profissional, 
ADSE, Segurança Social, Cofre de Previdência, abono 
de família, acidentes em serviço, juntas médicas, 
recuperação do exercício de vencimento perdido, 
manutenção actualizada dos processos de cadastro dos 
profissionais e emissão de declarações e certidões, 
dinamização, acompanhamento e controlo dos 
procedimentos de classificação de serviço (SIADAP), 
instrução dos processos de contratação de pessoal, 
instrução dos processos de licenças sem vencimento, 
acumulação de funções e alteração dos regimes de 
trabalho, elaboração e acompanhamento do plano de 
férias e das suas alterações, organização e 
acompanhamento dos processos de estágios 
profissionais (IEFP e PEPAP), estágios curriculares e 
Programas Ocupacionais de Trabalhadores 
Carenciados e Subsidiados; 

! Análise de indicadores de gestão de recursos 
humanos: 

1) Efectivos por quadro de pessoal, carreira, categoria, 
serviço, rotação de pessoal; 2) trabalho extraordinário e 
absentismo; 3) elaboração do Balanço Social e da lista 
de antiguidade; 4) greves e 5) plano de redução de 
despesa. 

 

Na Ilustração 10 apresenta-se o mapeamento do processo de Mobilidades. Na Ilustração 11 

apresentamos o mapeamento do processo de comissões de serviço/equiparações a bolseiro. 
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Mobilidades 
(Transferências –Requisições –

Destacamentos )

Centros de Saúde

Gestão de 
Humanos 
Recursos 
(Médico, 

Enfermagem 
ou Regime 

Geral)

Gestão 
Financeira

Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos

Directora de Serviços 
de Administração-

Geral

Director de 
Serviços de 

Saúde

Directora de 
Enfermagem

Coordenador
Conselho de

Administração

Emite 
parecer

Verifica os 
requisitos, 

obtém 
parecer dos 

serviços 
interessados, 
cabimento, 

se for o 
caso, elabora 
informação e 

ofício

Emite parecer
Emitem 
parecer 

consoante os 
casos.

Aprecia e 
assina 
ofício

Informa os organismos e 
serviços internos e, 
consoante os casos, 

publica em DR, elabora 
termo de aceitação, guia 

de vencimentos, nota 
biográfica, remete 

processo.

2 3
4

6

1

Aprecia e 
despacha

5

ARSLVT – Sub-Região de Saúde de Setúbal

SRS SETÙBAL DSAG – Divisão de Recursos Humanos    2007-02-07  

Ilustração 10 – Mobilidades 

 

Comissões Gratuitas de Serviço – Médicos
Equiparação a Bolseiro - Enfermagem

Centros de Saúde
Gestão de 
Humanos 
Recursos 
Formação

Gestão 
Financeira

Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos

Directora de Serviços 
de Administração-

Geral

Director de Serviços de 
Saúde ou Directora de 

Enfermagem

Coordenador
Conselho de

Administração

Recebe e 
informa os 

pedidos

Verifica os 
requisitos e 

elabora 
Informação

Emite Parecer Emite Parecer Emite Parecer
Aprecia e 

despacha

Informa o 
Centro de 
Saúde do 
teor do 

despacho e 
procede ao 

registo 

Comunica o 
despacho aos 
interessados

1 2 3 4 5

67

Semestralmente 
informa e remete 

cópia dos processos 
autorizados

8

SRS SETÙBAL DSAG – Divisão de Recursos Humanos    2007-02-07  

Ilustração 11 – Comissões Serviço / Equiparações 
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A título exemplificativo, apresentamos o novo mapeamento do processo de mobilidades que 

resulta da proposta de reorganização. O processamento é entregue a uma unidade de serviços 

partilhados com base em pedidos fundamentados do ACS, sendo a decisão tomada pelo nível 

hierárquico autorizado, ACS ou CD da ARS. 

 

Mobilidades

ACS

Conselho
Clínico

Emite 
Parecer

Remete para o 
orgão

competente 
segundo a 

cadeia 
hierarquica de 

decisão

4

CD ARS

Aprecia e 
despacha

Serviços 
Partilhados
Gestão de 
Humanos 
Recursos

Serv partilhados 
Gestão Financeira

Verifica requisitos obtém 
parecer dos serviços 

interessados, cabimento,
elabora informação  

ofício

Informa os organismos e 
serviços interessados, 

consoante os casos, publica 
em DR, elabora termo de 

aceitação, guia de 
vencimentos, nota 

biográfica, remete processo.

ARS

Aprecia e 
despacha

ACS

Interno 
ao ACS? 

 

Ilustração 12 – Processo de Mobilidades com Recurso a Serviços Partilhados 

1.2.2.2. Selecção e Recrutamento 

Actualmente as actividades desta área são efectuadas na SRS, sendo os CS os iniciadores dos 

processos quando procuram resposta às necessidades que são identificadas localmente. 

 

Proposta de Reorganização: Os ACS devem definir as suas necessidades e critérios relevantes 

à selecção tendo competência para efectuar o recrutamento dentro do mapa de pessoal 

estabelecido. As actividades listadas requerem um nível de conhecimento técnico de todo o 

processo concursal muito especializado. Este tipo de competências será difícil de reproduzir 

para cada ACS, e dificilmente o volume de trabalho justificaria a existência de recursos 

exclusivamente dedicados a esta actividade ao nível local. 
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Agrupamento de Centros de Saúde 

! Identificação das necessidades de 
pessoal; 

! Definição dos critérios de selecção e 
recrutamento de pessoal em 
articulação com a tutela; 

! Participação no júri de concursos com 
voto de qualidade. 

Externamente 

! Organização e desenvolvimento dos 
procedimentos de selecção e 
recrutamento de pessoal; 

! Desenvolvimento dos procedimentos 
concursais; 

! Apoio e supervisão aos júris dos 
concursos relativamente aos actos por 
si praticados naquele âmbito; 

! Análise, informação e preparação da 
pronúncia em situações de recurso 
hierárquico e execução das decisões 
do órgão competente para decidir. 

 

 

Impacto Esperado: Pelo que foi dito anteriormente a centralização justifica-se pois esta é uma 

área em que as economias de escala serão facilmente identificadas. 

O mapeamento dos processos associados às duas actividades mais relevantes, contratos a 

termo e concursos, é apresentado na Ilustração 13 e Ilustração 14, respectivamente. 

 

Contratos de Trabalho a Termo Certo

Centros de Saúde
Gestão de 
Humanos 
Recursos -

Regime 
Geral

Gestão 
Financeira

Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos

Directora de Serviços 
de Administração-

Geral

Director de 
Serviços de 

Saúde

Directora de 
Enfermagem

Coordenação
Conselho de

Administração

Elabora 
proposta de 
contratação 

e anexa 
documentos  

Obtém 
cabimento,

elabora 
informação 
de suporte 
e ofício de 

saída

Emite Parecer
Emitem parecer 
consoante os 

casos

Aprecia e 
assina oficio 
para o CA

Informa o Centro de Saúde, 
elabora o contrato, convoca 

o contratado, procede à
inscrição na Segurança 

Social, remete contrato para 
assinatura, informa os 

serviços internos

2 3

6

4 Aprecia e 
despacha

Assina e 
devolve 

7

5

Remete cópia do contrato ao 
Centro de Saúde 

1

8

SRS SETÙBAL DSAG – Divisão de Recursos Humanos    2007-02-07  

Ilustração 13 – Contratos a Termo 
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Concursos de Admissão de 
Pessoal

Centros de Saúde
Gestão de 
Humanos 
Recursos 

Concursos

Gestão 
Financeira

Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos

Directora de Serviços 
de Administração-

Geral

Director de 
Serviços de 

Saúde

Directora de 
Enfermagem

Coordenador
Conselho de

Administração

Obtém cabimento orçamental.
Elabora informação contendo 

fundamentação para a abertura do 
concurso, com serviço, carreira, 

modalidade, número de lugares e júri
Emite parecer

Emitem 
parecer 

consoante os 
casos.

Aprecia e 
despacha

2 31

Encaminha o processo ao júri, 
recebe as actas, elabora e faz 
publicar o aviso de abertura, 

recebe as candidaturas, contacta 
os candidatos, secretaria os júris.

4

Remete ao CA para 
cabimento da DGO 

5

Obtém parecer jurídico e  
remete o processo para 

homologação

Obtém 
cabimento 
e devolve

Homologa 
e devolve

Emite parecer Emite parecer

Afixa as listas, notifica os 
candidatos e procede à

nomeação.  

7
8 9

6

10

SRS SETÙBAL DSAG – Divisão de Recursos Humanos    2007-02-07
 

Ilustração 14 – Concursos 

A título exemplificativo, apresentamos o novo mapeamento do processo de contratação que 

resulta da proposta de reorganização. A constituição da ARS, IP gera a expectativa de menor 

incidência de contratos a termo que no passado. Podemos no entanto considerar este processo 

como o circuito para celebração de contratos individuais de trabalho. 

A decisão de contratação pode ser delegada no ACS e nesse caso os serviços partilhados 

remetem o processo para despacho ao Director do ACS. Na definição de procedimentos e 

acordo de níveis de serviço com a unidade de serviços partilhados deve ficar estabelecida a 

cadeia hierárquica de decisões. 
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Contratos de Trabalho

ACS

Conselho 
Clínico

Emite 
Parecer

Emitem parecer 
consoante os 

casos

Remete para o 
orgão

competente 
segundo a 

cadeia 
hierarquica de 

decisão

4

CD ARS

Aprecia e 
despacha

CD ARS

Aprecia e 
despacha

Serviços 
Partilhados
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Gestão Financeira

Verifica 
requisitos 
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inscrição na Segurança 

Social, remete contrato para 
assinatura, informa RH-

Vencimentos

Remete cópia do contrato ao 
Centro de Saúde  

Ilustração 15 – Contratação com Recurso a Serviços Partilhados 

1.2.2.3. Formação 

Todas as actividades nesta área são desenvolvidas ao nível da SRS. 

Proposta de reorganização: Num cenário de autonomia gestionária dos ACS o 

desenvolvimento dos Recursos Humanos será uma atribuição do Director Executivo, pelo que 

faz sentido que sejam aqueles órgãos a identificar as necessidades, desenvolver os planos e a 

fazer a avaliação da formação. Isso não obsta a que a ARS planeie e desenvolva planos de 

formação ao nível da região. A execução das actividades iminentemente administrativas 

beneficiará em ser externalizada uma vez que tem um pendor transaccional. 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Identificação de necessidades de 
formação; 

! Elaboração, acompanhamento, 
controlo de execução do plano anual 
de formação anual; 

! Avaliação da formação. 

Externamente 

! Informação e controlo de prazos dos 
processos de dispensa e ou redução de 
horário para formação em serviço, com 
informação aos serviço de gestão de pessoal; 

! Instrução dos pedidos de comissão gratuita 
de serviço e de equiparação a bolseiro; 

! Instrução dos processos de formação externa 
com e sem custos; 

! Registo de formação dos profissionais 

! Elaboração das candidaturas aos programas 
operacionais (Saúde XXI, POAP e outros) e 
acompanhamento da sua execução, bem 
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como elaboração dos pedidos de pagamento 
de saldo e dos relatórios intercalares e finais. 

1.2.2.4. Processamento de Vencimentos e Abonos 

Apenas um número muito reduzido de actividades são realizadas no seio das unidades de 

saúde, somente aquelas que necessitam de uma relação de proximidade para serem 

executadas. As restantes são asseguradas pelas SRS. Por exemplo, os CS fornecem registos de 

assiduidade para processamento de vencimento e abonos. Verificou-se duplicação de tarefas 

entre os CS e as SRS que, no redesenho de processos, deve ser eliminada. 

Proposta de reorganização: As actividades nesta área são todas de cariz transaccional, no 

entanto uma parte delas exige informação do ACS. O ponto de ligação deve ser definido o 

mais cedo possível no processo. 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Registo de Assiduidade; 

! Registo de horas extra-
ordinárias; 

! Preparação de informação 
relativa a reembolsos 
devidos aos colaboradores 
do ACS. 

Externamente 

! Processamento de remunerações, abonos e descontos; 

! Processamento de abonos e descontos variáveis; 

! Manutenção dos ficheiros de pessoal no aplicativo de 
gestão de RH (actualmente RHV); 

! Processamento de trabalho extraordinário; 

! Geração de listas de antiguidade; 

! Verificação de ausências para efeito de progressão; 

! Envio de ficheiros à ARS para consolidação dos 
ficheiros da Caixa Geral de Aposentações (mensal); 

! Envio do ficheiro de IRS à ARS para consolidação 
(anual); 

! Envio de ficheiro referente à relação de descontos para 
a Segurança Social, via internet, à Segurança Social 
(mensal); 

! Envio à contabilidade do ficheiro para pagamento dos 
vencimentos, ficheiro para a DGT (Direcção-Geral do 
Tesouro); 

! Emissão das guias de vencimento; 

! Codificação e pagamento dos reembolsos da ADSE; 

! Elaboração do ficheiro da BDAP (Base de dados da 
Administração Pública); 

! Elaboração do pedido de autorização de pagamento das 
horas extraordinárias que excedem 1/3 da remuneração 
base, a enviar à ARS; 

! Elaboração de mapa anual para a contabilidade, a 
incluir no fecho de contas, sobre acumulações de 
agentes/funcionário na Sub-Região e vice-versa; 

! Emissão de declaração onde conste o vencimento ou 
sobre abono de família e outras; 
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! Controlo (recepção/envio) dos cartões da ADSE e 
respectiva actualização no aplicativo de gestão de RH 
(actualmente RHV); 

! Tratamento de processos sobre descontos judiciais; 

! Registo de actividade sindical e pedidos de reembolso. 
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1.2.3. Gestão Financeira 

Na área da Gestão Financeira existem dois tipos de actividades que importa distinguir: o 

planeamento e controlo de gestão e as actividades de cariz essencialmente transaccional 

(contabilidade, tesouraria, gestão patrimonial, cumprimento de obrigações fiscais e 

consolidação de contas). 

A Tabela 6 apresenta informação relativa ao volume de actividade na área de gestão 

financeira, sendo apresentados os dados referentes ao número facturas emitidas, facturas 

recebidas e de centros de custos. Importa salientar a relevância dos primeiros dois indicadores 

que são quantificadores usualmente utilizados para dimensionar departamentos de gestão 

financeira em centros de serviços partilhados. 

Tabela 6 – Produção da Gestão Financeira 

    

Nº Facturas 
recebidas 

Nº Facturas 
emitidas 

Nº de Centros 
de Custos 

Algarve Faro 28967 8758 420 
    28967 8758 420 
Alentejo Beja 11768 6651 186 
 Évora 12543 7225 172 
 Portalegre 11680 1946 183 
    35991 15822 541 
Centro Aveiro 17419 15867 0 
 C. Branco 13869 3956 53 
 Coimbra 29047 17900 202 
 Guarda 12108 3147 0 
 Leiria 21440 2460 116 
 Viseu 15132 14429 223 
    109015 57759 594 
LVT Lisboa 44973 8630 203 
 Santarém 18672 9135 421 
 Setúbal 30780 3134 565 
    94425 20899 1189 
Norte Braga 27548 18409 573 
 Bragança 8488 8862 141 
 Porto 38900 2925 613 
 V. Castelo 15768 17298 209 
 Vila Real 13794 2919 280 
    104498 50413 1816 

    372896 153651 4560 
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1.2.3.1. Planeamento e Controlo 

Actualmente esta função é assegurada pelas SRS, uma vez que formalmente os CS não 

elaboram orçamento (nalgumas SRS e no caso dos RRE é solicitada a elaboração de plano de 

actividades e orçamento). 

 

Proposta de Reorganização: Dado o carácter fortemente gestionário das actividades acima 

descritas estas deverão ser asseguradas ao nível do ACS. 

Assim compete ao Agrupamento de Centros de Saúde: 

• Elaboração do orçamento económico e financeiro; 

• Cabimento de despesas e actualização das dotações orçamentais; 

• Elaboração periódica de documentos de análise da situação económico-financeira; 

• Controlo e conferência de custos e proveitos das unidades funcionais/operacionais; 

• Controlo da execução orçamental; 

• Análise económico-financeira dos projectos de investimento; 

• Apoio à elaboração e avaliação dos orçamentos-programa das USF. 

 

1.2.3.2. Contabilidade 

As repartições administrativas dos CS executam um grande número de actividades 

contabilísticas, tais como a gestão do seu orçamento de funcionamento, classificação de 

facturas, emissão de facturas e reconciliação bancária. Uma parte do resultado deste trabalho é 

enviada para as SRS, onde é verificada. As diferenças são reportadas às unidades de saúde 

para que estas alterem os seus registos. Verificou-se que as unidades de saúde não dispunham 

de aplicações informáticas que suportem as actividades contabilísticas, o reporte de 

informação contabilística é muitas vezes suportado por folhas de cálculo. 

As SRS não reportam informação económico-financeira aos CS. A lógica de tutela traduz-se no 

envio de dados e produção de informação no sentido ascendente.  

 

Proposta de reorganização: Todas as tarefas no âmbito da contabilidade são de carácter 

transaccional e por isso deverão ser asseguradas por unidades de serviços partilhados. Aos 
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ACS apenas compete classificar os documentos e enviar para processamento. Uma vez que 

quase todas as actividades que contribuem para a alimentação de fontes de informação são 

executadas na unidade de serviços partilhados, resulta óbvio que a produção de informação 

também aí deve estar. Uma das vantagens que poderá advir da centralização é a facilidade de 

criação e manutenção de sistemas de indicadores de desempenho comuns a todas os ACS. 

Obrigatoriamente esta informação tem de ser partilhada com as direcções executivas dos ACS 

por constituírem um instrumento essencial de apoio à gestão. 

Assim, compete à unidade de serviços partilhados assegurar: 

Receitas. 

 

Despesas - fornecedores de 
serviços 

 

 

 

Despesas – Pessoal 

 

 

Despesas – Gestão Bancária 

 

 

 

Obrigações Fiscais 

 

 

 

Informação de contabilidade 
financeira 

 

! Emissão de facturas e cobrança de receitas próprias; 

! Controlo de dívidas de clientes; 

! Imputação dos proveitos por centros de responsabilidade. 

 

! Processamento de despesas; 

! Emissão dos meios de pagamento; 

! Controlo de notas de encomenda não facturadas; 

! Conferência e controlo das contas correntes; 

! Imputação dos custos por centros de custo. 

 

! Conferência, processamento de despesas e receitas, emissão 
dos meios de pagamento, recebimento das operações com 
pessoal e dos encargos sobre remunerações; 

! Imputação de custos por centro de custo; 

 

! Conferência dos extractos bancários; 

! Elaboração mensal das reconciliações bancárias; 

! Apuramento mensal dos saldos médios; 

! Controlo das ordens permanentes de pagamento. 

 

! Envio dos mapas de IRC/IRS/Imposto de Selo todos os 
meses para a ARS; 

! Envio de mapas de valores processados e retidos de IRS, 
todos os meses para a ARS. 

 

! Mapas de Gestão; 

! Mapas de fluxo de caixa; 

! Mapas do POCMS; 

! Demonstração de resultados; 

! Extractos da conta de clientes e fornecedores; 

! Mapas de controlo dos orçamentos Económico, Financeiro, 
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de Investimentos e de Compras; 

! Mapas de imobilizado; 

! Desempenho dos centros de custos e responsabilidade. 

Impacto Esperado: A prática de serviços partilhados na área de contabilidade denota 

potencial para aumentos de produtividade muito significativos. 

 

1.2.3.3. Tesouraria 

Os CS executam todas as funções de gestão de tesouraria (gestão de fundo de maneio e 

cobrança de taxas moderadoras). A gestão de tesouraria de âmbito distrital é assegurada na 

SRS. Não existem procedimentos uniformizados relativamente à utilização do fundo de 

maneio. 

Proposta de Reorganização: As tarefas no âmbito da gestão de tesouraria são de índole 

transaccional e por isso deverão ser asseguradas por unidades de serviços partilhados, 

excepto as que estão directamente relacionadas com a actividade assistencial, como a cobrança 

de taxas, ou com a gestão de fundo de maneio. 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Cobrança de taxas moderadoras 
(unidades funcionais); 

! Gestão do fundo de maneio. 

 

Externamente 

! Pagamentos; 

! Recolha de valores; 

! Elaboração da folha de caixa. 

1.2.3.4. Gestão Patrimonial 

As actividades dentro desta área são quase todas asseguradas pelos serviços da SRS, 

reduzindo o papel dos CS à prestação de apoio a aspectos operacionais tais como a colocação 

de etiquetas de imobilizado.  

De referir que embora sejam responsáveis por zelar pelo imobilizado existente no CS os 

Directores do CS não têm acesso a um registo actualizado do mesmo. 

Proposta de Reorganização: Estas são tarefas essencialmente transaccionais pelo que devem 

asseguradas por uma unidade de serviços partilhados. A informação deve estar disponível de 

modo permanente para a unidade de gestão do ACS. 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Identificação das necessidades de 
investimento;  

! Apoio na definição dos termos das 
propostas submetidas PIDDAC. 

Externamente 

! Codificação e registo de aquisição dos bens 
e respectiva afectação aos centros de custo; 

! Registo das transferências efectuadas; 
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! Registo e controlo de reparações; 

! Elaboração de autos de abate e seu registo; 

! Cálculo de amortizações e imputação por 
centros de custo; 

! Reavaliação dos bens totalmente 
reintegrados; 

! Contagem física dos bens e a regularização 
do inventário; 

! Envio de mapa mensal à DGP com dados 
das viaturas da Sede e CS; 

! Registo e manutenção de imóveis no 
SITES. 

 

1.2.4. Assessoria Jurídica 

Os CS actuais não possuem um gabinete jurídico, pelo que todo o apoio jurídico é prestado 

pela SRS. No entanto, a unidade jurídica da SRS está principalmente desenhada para suporte 

interno, não estando orientada à prestação de serviço a outras entidades. 

Proposta de Reorganização: Na área jurídica a especialização é incontestavelmente um factor 

crítico para a qualidade do serviço prestado, pelo que faz todo o sentido que a assessoria 

jurídica aos ACS seja feita por um serviço comum. Desta forma será possível obter sinergias 

resultantes da partilha de conhecimento no que respeita a processos jurídicos, uma maior 

especialização técnica dos colaboradores e a facilitação da uniformização de processos, 

procedimentos ou normas que exijam redacção jurídica. 

 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Pedido de informações e pareceres e 
assessoria jurídica noutras matérias. 

Externamente 

! Elaboração de informações e pareceres 
jurídicos; 

! Elaboração de minutas de contratos e de 
protocolos; 

! Apoiar o lançamento de concursos;  

! Elaboração de peças processuais no âmbito 
de processos em curso nos diversos 
tribunais;  

! Instrução de processos de averiguações e 
disciplinares; 

! Elaboração de pronúncias sobre recursos 
apresentados no âmbito de concursos de 
pessoal e outros. 
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1.2.5. Instalações Equipamentos e Manutenção 

As competências relacionadas com Instalações, Equipamentos e Manutenção estão 

concentradas nas SRS, não existindo nenhum tipo de competência ao nível local nos CS. A 

capacidade existente resume-se nalgumas SRS a apoio consultivo e apoio na contratação de 

serviços. Nem sempre existe na SRS capacidade de criação ou execução de projectos. 

Proposta de Reorganização: O nível de especificidade das competências técnicas necessárias 

nesta área pressupõe a sua não replicação em todos os ACS. Trata-se de um serviço que não 

requer proximidade e que será rentabilizado num modelo de utilização partilhada, evitando a 

dispersão de recursos. O serviço partilhado deverá negociar contratos de prestação de 

serviços para manutenção de equipamentos e avaliar a qualidade da prestação consultando o 

ACS. 

 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Pedido de obras em instalações; 

! Reporte de avarias em equipamento; 

! Controlo da qualidade dos serviços 
prestados. 

Externamente 

! Elaboração de estudos técnicos para 
remodelação e reestruturação de edifícios 
do ACS; 

! Acompanhamento de empreitadas (edifícios 
novos) financiados através do PIDDAC; 

! Análise das obras solicitadas pelas unidades 
de saúde, execução dos estudos necessários 
(cadernos de encargo) elaboração dos 
procedimentos legais e acompanhamento 
da sua execução; 

! Gestão do serviço de manutenção – 
negociação e controlo da qualidade; 

! Elaboração de Planos Globais de aquisição 
de equipamentos com base na análise das 
necessidades e solicitações das unidades de 
saúde CS – nas áreas administrativas, 
médico-cirúrgicas, imagiologia, mobiliário 
hospitalar, laboratório, desinfecção e 
esterilização e hotelaria; e respectivas 
propostas de aquisição. 
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1.2.6. Informática 

A Tabela 7 apresenta alguns indicadores relevantes para caracterizar a actividade de gestão de 

sistemas de informação, mais concretamente o número de PC’s, de servidores e de incidentes 

que requereram a intervenção dos serviços das SRS nas instalações dos CS. Uma vez que 

todos os dados recolhidos se reportam a 2005, poderá haver sub-regiões nas quais o número 

de PC’s tenha crescido significativamente em resultado generalização da utilização dos 

sistemas de apoio às actividades dos médicos e enfermeiros. 

Tabela 7 – Quantificação na área da Informática 

    

Nº de 
PC's 

Nº de 
Servidores 

Nº de 
incidentes c/ 
intervenção 
no CS 

Algarve Faro 600 50 300 
    600 50 300 
Alentejo Beja 700 57 0 
 Évora 645 33 0 
 Portalegre 583 46 0 
    1928 136 0 
Centro Aveiro 1665 75 2863 
 C. Branco 686 34 308 
 Coimbra 1230 112 1250 
 Guarda 360 21 200 
 Leiria 793 41 825 
 Viseu 620 37 4937 
    5354 320 10383 
LVT Lisboa 2743 90 860 
 Santarém 1630 76 510 
 Setúbal 1665 60 91 
    6038 226 1461 
Norte Braga 1195 67 504 
 Bragança 372 43 1680 
 Porto 2000 176 1100 
 V. Castelo 643 47 598 
 Vila Real 750 20 1056 
    4960 353 4938 

    18880 1085 17082 

 

Proposta de reorganização: A gestão operacional dos sistemas de informação e o apoio aos 

utilizadores (Helpdesk) são actividades de suporte, facilmente externalizáveis, pois não têm 

nenhuma dependência em termos de contexto de “negócio” específico a um CS. As decisões 
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de direcção de sistemas de informação devem estar a um nível mais macro que o ACS, de 

modo a garantir sinergias, a homogeneidade, a integração coerente dos sistemas de 

informação e economias de escala. 

 

Agrupamento de Centros de Saúde 

! Apoio básico a nível de suporte a 
problemas de hardware  

Externamente 

! Gestão dos sistemas de informação e 
comunicação dos ACS (Hardware e 
Software). 

! Avaliação de necessidades em termos de 
hardware e software e respectivas 
propostas de aquisição (integrado num 
Plano Director de Informação). 

! Apoio aos utilizadores (HelpDesk). 

! Planeamento, organização e 
implementação, de novos projectos 
informáticos nacionais e regionais (ex: 
SINUS, SAM, USFs e Alert P1). 

 

Impacto esperado: A alocação dinâmica de recursos no terreno e de possibilidade de 

rentabilizar a utilização de perfis mais seniores permite ganhos de escala. 
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1.2.7. Serviços de Apoio Geral 

Os serviços de apoio geral incluem esterilização, hotelaria (lavandaria e transportes), 

reprografia e audiovisuais. Estes serviços são actualmente executados pelos CS. 

Estes serviços devem ser executados numa unidade externa aos CS, que permita a obtenção de 

economias de escala. São actividades que podem ser rentabilizadas em operações de maior 

dimensão e que não necessitam de ter características de proximidade. Os hospitais são 

inequivocamente a melhor alternativa para a prestação deste tipo de serviços uma vez que já 

dispõem de capacidade instalada. 
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1.2.8. Serviços de Saúde 

Nesta secção analisamos as actividades desenvolvidas no âmbito dos Serviços de Saúde das 

SRS – Serviço Social, Gabinete do Cidadão, Serviços Farmacêuticos, Comissão de Controlo de 

Infecções e o Serviço de Prestações Indirectas e Diferenciadas. A extinção das SRS implica a 

remoção de um patamar de tutela, levando a que algumas das actividades desenvolvidas 

nesta área tenham necessariamente de subir ao nível da Administração Regional de Saúde. 

 

1.2.8.1. Serviço Social 

Estas actividades são executadas na SRS e no CS. 

 

Proposta de Reorganização: Devido à proximidade com a prestação assistencial, esta 

actividade deverá ser executada no ACS. 

Assim, deverá competir ao Agrupamento de Centros de Saúde: 

! Coordenar o trabalho das assistentes sociais localizadas nas unidades de saúde; 

! Organizar e distribuir informação; 

! Garantir a articulação com autarquias e outras entidades da segurança social. 

 

1.2.8.2. Gabinete do Cidadão 

Este serviço refere-se ao gabinete de cidadão existente na SRS. A existência de um Gabinete do 

Utente de segunda linha está ancorada na necessidade de assegurar a função de garante de 

segundo nível de atendimento das reclamações e queixas dos utentes, função essa que não 

pode, obviamente, ser assegurada pelo ACS. Está já prevista a existência desta unidade na 

ARS. 

Principais atribuições a assegurar: 

• Recepção das reclamações/exposições provenientes de entidades da Tutela ou 

recebidas directamente na região e encaminhamento das mesmas aos ACS visados, 

para efeitos de pronúncia quanto às questões nelas vertidas; 

• Resposta às segundas reclamações/exposições apresentadas; 
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• Atendimento presencial de utentes bem como telefónico através da linha verde ou pela 

linha geral; 

• Envio trimestral à Inspecção-Geral da Saúde de cópias dos processos de reclamações 

apresentadas nos ACS e na Região; 

• Tratamento e registo das reclamações de acordo com a aplicação instalada (SMTR – 

Sistema de Monitorização e Tratamento de Reclamações);  

• Tratamento de reclamações apresentadas quando o visado é o Director do ACS;   

• Monitorização e acompanhamento das actividades dos Gabinetes do Cidadão dos 

ACS; 

• Implementação e realização da formação profissional contínua dos profissionais 

responsáveis pelos gabinetes do cidadão dos ACS e seus substitutos; 

• Aquisição, recepção e distribuição dos livros de reclamações aos ACS. 

 

1.2.8.3. Serviços Farmacêuticos 

Estas actividades são asseguradas pela SRS. 

 

Proposta de Reorganização: Estas funções são claramente de âmbito da Região, pelo deverão 

passar a ser asseguradas pela ARS. A Comissão de Farmácia e Terapêutica poderá ficar na 

dependência da Conselho Clínico do ACS, embora haja alguma vantagem em harmonizar 

decisões a um nível mais alargado. 

A ARS deverá assumir as seguintes responsabilidades dos actuais serviços farmacêuticos da 

DSS: 

• Colaboração na definição e execução da política do medicamento ao nível regional; 

• Apoio técnico aos profissionais dos ACS na área do medicamento, dispositivos 

médicos e material clínico; 

• Formação, implementação e avaliação custo/benefício de novas técnicas de 

tratamentos e técnicas de desinfecção; 

• Assegurar a cobertura farmacêutica do distrito; 

• Elaboração das escalas de serviço das farmácias. 
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1.2.8.4. Comissão de Controlo de Infecção 

A Comissão de Controlo de Infecção é actualmente constituída ao nível da SRS. 

Proposta de Reorganização: A criação de uma hierarquia técnica no seio do ACS abre espaço 

para que a comissão de controlo de infecção aí seja integrada, à semelhança do que acontece 

nos hospitais. 

Assim compete à Conselho Clínico do ACS: 

• Apoio aos enfermeiros interlocutores nas unidades de saúde; 

• Articulação com as equipas locais de saúde ocupacional; 

• Formação profissional no controlo de infecção;  

• Articulação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica no que respeita à manutenção 

da política de anti-sépticos, desinfectantes e esterilizantes;  

• Articulação com a área de Recursos Humanos no que diz respeito à integração dos 

profissionais recém admitidos no ACS nas actividades no âmbito da Comissão de 

Controlo de Infecção; 

• Realização sistemática de auditorias às unidades assistenciais; 

• Articulação com as CCI’s dos Hospitais da região, que visam a discussão de temas 

comuns, como os acidentes com exposição a sangue, a formação e estratégias de 

intervenção. 

 

1.2.8.5. Serviço de Prestações Indirectas e Diferenciadas 

Estas actividades são actualmente asseguradas pela SRS. 

Proposta de Reorganização: A contratualização destes serviços é feita ao nível da Região de 

Saúde, a extinção das SRS implica que estas actividades passem para a alçada da ARS. 

 

Assim a ARS passará a ter as seguintes atribuições: 

• Informação regular aos ACS das alterações das convenções com prestadores de 

cuidados de saúde e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, no que toca a 

cessação, suspensão, alargamento do âmbito e novas convenção; 
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• Elaboração e envio anual aos ACS da lista de entidades convencionadas; 

• Instrução de todos os processos de alteração ou de novas convenções; 

• Informação aos ACS dos acordos com empresas e IPSS, para o fornecimento de 

impressos do SNS (criação, modificação e cessação de acordos); 

• Informação aos ACS relativa aos acordos para o transporte de doentes (envio da lista 

anual actualizada e sempre que há alterações); 

• Emissão de etiquetas com o código de barras identificativo do médico e local de 

prescrição de medicamentos e MCDT para os ACS, hospitais e privados. 
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1.3. Identificação de Ganhos Potenciais 

Um dos grandes desafios para as ARS consiste em apropriar os potenciais ganhos resultantes 

do aumento de escala e de especialização resultantes da extinção das SRS. Nesta secção 

apresenta-se uma estimativa das poupanças que se poderão obter para as linhas de serviço de 

contabilidade e gestão de recursos humanos, baseados nos dados recolhidos sobre produção e 

recursos das SRS.  

No caso em estudo, o potencial de poupança está intrinsecamente associado aos ganhos de 

produtividade que se venham obter. Estes traduzir-se-ão na menor dimensão dos novos 

departamentos em relação às estruturas das SRS. Sem considerar outras reduções nos custos, 

tais como computadores, licenças de software, espaço de escritório, etc. Pode considerar-se, 

numa boa aproximação, que a diferença entre o custo de pessoal dos novos departamentos e 

das estruturas da SRS corresponde ao ganho de eficiência potencial.  

Embora esta análise não identifique competências nem níveis de serviço, pode servir como 

ponto de partida para as ARS identificarem ganhos potenciais, dimensionarem os novos 

departamentos e definirem níveis de produtividade mínimos.  
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1.3.1. Contabilidade 

Como foi referido na secção 1.2 o número de facturas processadas por efectivo da área da 

contabilidade é o quantificador mais frequentemente utilizado para medir o desempenho ou 

para dimensionar departamentos de contabilidade, pelo que será utilizado nesta análise. A 

Tabela 8 apresenta, para cada SRS, informação relativa ao número de facturas recebidas, 

número de colaboradores afectos ao departamento de contabilidade e a respectiva 

produtividade medida pelo nº de facturas recebidas por efectivo da área da contabilidade. 

Tabela 8 – Dados de Produtividade de Contabilidade 

    

Nº Facturas 
Recebidas 

Colaboradores 
de Contabilidade 

Facturas Recebidas 
/Colaborador de 
Contabilidade 

Algarve Faro 28.967 11 2633 
    28.967 11 2633 
Alentejo Beja 11.768 7 1681 
 Évora 12.543 17 738 
 Portalegre 11.680 6 1947 
    35.991 30 1200 
Centro Aveiro 17.419 12 1452 
 C. Branco 13.869 10 1387 
 Coimbra 29.047 16 1815 
 Guarda 12.108 7 1730 
 Leiria 21.440 7 3063 
 Viseu 15.132 7 2162 
    109.015 59 1848 
LVT Lisboa 44.973 21 2142 
 Santarém 18.672 11 1697 
 Setúbal 30.780 20 1539 
    94.425 52 1816 
Norte Braga 27.548 20 1377 
 Bragança 8.488 5 1698 
 Porto 38.900 32 1216 
 V. Castelo 15.768 11 1433 
 Vila Real 13.794 12 1150 
    104.498 80 1306 
Total   372.896 232 1607 

 

Como se pode constatar na análise do gráfico apresentado na Ilustração 16, o nível de 

produtividade varia significativamente entre sub-regiões. A SRS do Porto é aquela que 

apresenta a menor produtividade, 738 facturas recebidas por efectivo, sendo a SRS de Leiria a 

que mais se destaca neste campo, com um rácio de 3.063, ao passo que a média nacional é de 

1.607.  
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Se tomarmos a produtividade mais alta por referência para dimensionar os futuros serviços, o 

que não é demasiado optimista tendo em conta os ganhos de volume previstos, chega-se à 

conclusão que para processar as cerca de 373.000 facturas recebidas, em vez do actuais 232 

seriam apenas necessários 121 colaboradores, o que implicaria uma redução de 111 efectivos. 

Combinando os dados relativos ao número de efectivos e o total de custos com o pessoal, 

apresentados nas secções 1.1.1 e 1.1.2, chega-se à conclusão que o custo médio de um 

colaborador numa dada SRS é de cerca de 20.000 euros. Considerando este valor, estamos 

perante uma poupança potencial anual de cerca de 2,2 milhões de euros. 

Produtividade dos serviços de Contabilidade
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Ilustração 16 – Produtividade dos serviços de Contabilidade 
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1.3.2. Gestão de Recursos Humanos  

O racional introduzido na análise da linha de serviços de contabilidade pode ser aplicado à 

área da gestão de recursos humanos, sendo apenas necessário utilizar um quantificador 

adequado. O indicador que permite uma melhor comparabilidade entre as várias SRS será o 

rácio entre o número de efectivos da SRS e o número de colaboradores da área dos recursos 

humanos. A Tabela 9 apresenta os dados relativos ao número total de efectivos da SRS (Sede + 

CS), o número de colaboradores da área de recursos humanos e o valor do rácio acima 

mencionado. 

Tabela 9 – Dados de Produtividade de Gestão de Recurso Humanos 

    

Total de 
Efectivos da SRS 

Colaboradores 
de RH 

Efectivos da 
SRS/Colaborador de RH 

Algarve Faro 1.523 24 63 
    1.523 24 63 
Alentejo Beja 893 13 69 
 Évora 703 9 78 
 Portalegre 610 10 61 
    2.206 32 69 
Centro Aveiro 1.933 19 102 
 C. Branco 786 19 41 
 Coimbra(a) 1.853 27 69 
 Guarda 761 16 48 
 Leiria 1.310 14 94 
 Viseu 1.258 13 97 
    7.901 108 73 
LVT Lisboa(a) 5.645 45 125 
 Santarém 1.568 25 63 
 Setúbal(b) 2.418 23 105 
    9.631 93 104 
Norte Braga 2.297 33 70 
 Bragança 692 15 46 
 Porto 4.013 45 89 
 V. Castelo 1.056 22 48 
 Vila Real 946 21 45 
    9.004 136 66 
Total   30.265 393 77 
(a) O registo de assiduidade na aplicação de suporte é feito no CS. 
(b) Nalguns CS é realizado o registo de assiduidade, alteração de cadastro, emissão de 
talões de vencimento e reembolsos à ADSE.  

 

As produtividades das diferentes SRS estão representadas no gráfico da Ilustração 17. A sua 

análise indica que média nacional se centra no valor de 77 efectivos por colaborador de RH, 
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sendo o valor mais elevado o conseguido na SRS de Lisboa, com 125 e o mais baixo o 

observado na SRS de Castelo Branco, com 41. 

Produtividade dos Serviços de Recursos Humanos das SRS
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Ilustração 17 Produtividade de Gestão de Recursos Humanos 

A realização, ao nível do CS, do registo de assiduidade na aplicação informática de apoio à 

gestão de recursos humanos poderá inflacionar um pouco este indicador em determinadas 

SRS. No entanto, a representação gráfica da produtividade em função do total de efectivos da 

SRS mostra que existe um claro efeito de escala, Ilustração 18. As ARS com menos efectivos 

apresentam produtividades mais baixas do que as que têm um maior número de efectivos, 

esta tendência é particularmente visível nas SRS cujo número de efectivos é inferior a 1000. 
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Efeito de Escala na Gestão de Recursos Humanos
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Ilustração 18 – Efeito de Escala na Gestão de Recursos Humanos 

Considerando que, com a excepção do Alentejo e Algarve, as restantes ARS ultrapassarão a 

barreira dos 6000 efectivos oriundos dos cuidados de saúde primários, perspectiva-se que este 

aumento de escala venha a permitir que se atinja, pelo menos, a mesma produtividade da SRS 

de Lisboa. Esta poderá ser ainda maior, caso se venha a generalizar o registo electrónico de 

assiduidade em estabelecimentos com mais do que 50 colaboradores, pois deixará de haver 

necessidade de realizar registos manuais em papel e nas aplicações informáticas. Neste 

cenário podemos, eventualmente de forma conservadora, tomar a produtividade mais alta por 

referência para dimensionar os futuros serviços. Conclui-se que em vez dos actuais 393 seriam 

apenas necessários 242 colaboradores, o que corresponderia a uma redução de 151 efectivos. 

Considerando o custo médio por colaborador acima referido, 20.000 euros, estamos perante 

uma poupança potencial anual de aproximadamente 3,0 milhões de euros. 

Embora simples, o método apresentado tem a vantagem de não introduzir na análise factores 

exógenos face à forma como os processos são realizados actualmente, o que seria muito 

provavelmente o caso se se tivesse recorrido a benchmarkings do sector privado ou de serviços 

partilhados. Pecará, por ventura, por defeito, ao não considerar possíveis impactos de 

melhorias ao nível do redesenho de processos ou sistemas de informação. Apesar de tudo 

constitui, sem dúvida, uma boa indicação do patamar mínimo de eficiência que cada ARS 

deve atingir com a sua estratégia de prestação de serviços de suporte aos CS.  
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1.4. Modelos de prestação de serviços de apoio técnico aos ACS 

As reformas em curso no Ministério da Saúde, concretamente a extinção das SRS, devem ser 

enquadradas no contexto macro da reforma da Administração Central do Estado. No 

documento do PRACE, Modelo de Reestruturação Administração Central do Estado, são 

preconizadas, entre outras, as seguintes linhas estratégicas de acção para a reforma: 

! Desenvolver Serviços Partilhados, de nível ministerial ou interministerial, de forma a 

reduzir estruturas e processos redundantes que constituem fontes de desperdícios de 

recursos; 

! Implementar as novas estruturas de acordo com uma estratégia de gradualismo e 

testagem em pilotos. 

No sentido de traduzir a primeira linha estratégica de acção para a prática foi criada pelo 

decreto-lei 25/2007 de 7 de Fevereiro, a Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da 

Administração Pública (GeRAP), cujo objecto é: 

!  A prestação de serviços de suporte à Administração Pública, os quais recebem a 

designação de serviços partilhados;  

! A gestão do pessoal em situação de mobilidade especial, assumindo a missão, 

atribuições e competências da entidade gestora da mobilidade prevista na Lei n.º 

53/2006, de 7 de Dezembro.  

Numa fase inicial a GeRAP prestará serviços partilhados, na área da gestão de recursos 

humanos e de recursos financeiros. Estando sob a tutela do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública, este será primeiro ministério ao qual a GeRAP disponibilizará os seus 

serviços.  

Para além desta iniciativa do Governo, existem também iniciativas do sector privado nesta 

área. Actuando no sector associativo e especialmente vocacionados para o cluster da saúde o 

SUCH, está a oferecer aos seus associados serviços partilhados nas áreas financeira, recursos 

humanos, compras e logística. 

No próximo ponto, será apresentado o modelo proposto para a prestação de serviços de apoio 

técnico aos CS.  

 



Modelo de Prestação de Serviços aos ACS 

Relatório Final 

49 / 65 

1.4.1. Modelo Proposto – Serviços Partilhados Empresariais 

O modelo proposto para a prestação de serviços de apoio técnico aos CS, é o de serviços 

partilhados prestados numa lógica de mercado por entidades empresariais públicas ou 

privadas com ou sem fins lucrativos.  

Na decisão por este modelo foram utilizados essencialmente critérios de carácter operacional e 

económico, tais com a melhoria da qualidade dos serviços prestados ou o aumento de 

eficiência dos serviços. Existem, no entanto, outras condicionantes que também foram tidas 

em conta. A principal prende-se com o facto de na sequência da nova orgânica do Ministério 

da Saúde as ARS, passarem a ser ao nível dos cuidados de saúde primários, financiadores e 

prestadores de serviços assistenciais, já que os CS estarão sob a sua tutela directa. Esta 

situação está pouco em linha com a melhor prática na área da gestão dos serviços de saúde 

que sugere a separação entre as funções de financiador e o prestador. Se não existe alternativa 

no curto prazo para separar estas três funções, e no médio prazo também será difícil dissociar 

a função de financiador e prestador de cuidados de saúde primários, já não faz sentido, desde 

que existam alternativas no mercado, que a função de prestação de suporte técnico não seja 

externalizada ou autonomizada através de um spin-off, caso se considere que há viabilidade 

para isso.  

As empresas de serviços partilhados centram o seu negócio no processamento de actividades 

não nucleares para outras entidades, tais como: 

! Actividades de forte pendor transaccional; 

! Actividades passíveis de normalização (“estandardização”); 

! Actividades de valor acrescentado relativamente baixo. 

Estas organizações desenvolvem a sua actividade com enfoque na satisfação dos clientes e 

melhoria contínua. A relação entre o prestador e o cliente é regida por contratos que definem 

o modelo de prestação. Estes incluem definição de linhas de serviço, definição de acordos de 

níveis de serviço, indicadores de avaliação de performance e o modelo de pricing. A existência 

de uma relação cliente/fornecedor é a base para a criação de um círculo virtuoso, onde a 

exigência dos clientes torna os fornecedores mais eficientes, levando assim à excelência 

operacional. 

Importa clarificar o espaço de actuação dos serviços partilhados no âmbito das actividades de 

uma determinada empresa cliente. A Ilustração 19 representa de forma esquemática a 

repartição de actividades entre a entidade que contrata e a prestadora. 
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Ilustração 19 - Princípios da repartição de actividades na prestação de serviços partilhados 

Como se percebe pela figura o controlo do processo, a definição de estratégias e as decisões 

mantêm-se sempre na esfera do cliente, suportando-se este na unidade de serviços partilhados 

para assegurar os processos transaccionais e a produção de informação. O envolvimento da 

plataforma de serviços partilhados nas actividades de suporte à decisão concerne apenas as 

suas áreas de actuação directas.  

O recurso à prestação numa lógica de serviços partilhados apresenta vantagens a quatro 

níveis 1) melhor gestão, 2) eficiência operacional, 3) poupança/redução de custos e 4) 

melhores serviços. A Tabela 10 mostra a forma como cada uma destas a vantagens é atingida. 
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Tabela 10 – Vantagens dos serviços partilhados. 

! Concentração de recursos qualificado;
! Processo de decisão mais célere;
! Políticas melhor informadas;
! Gestão efectivas da força de trabalho disponível;
! Partilha e troca de conhecimento;
! Melhor alinhamento do recursos com a missão.

Melhor Gestão

Melhorar a gestão estratégicas

! Normalização de processos;
! Redução dos tempos das operações;
! Flexibilidade nas alterações orgânicas;
! Melhor acesso à informção;
! Reports mais céleres, fiáveis e acessíveis;
! Melhores rácios de serviços e tempos de resposta.

Eficiência Operacional

Melhorar a eficiência operacional dos 
sistemas de gestão

! Obtenção de economias de escala;
! Redução de duplicações(tarefas, software, hardware)
! Maior ambiente competitivo;

Poupança/Redução de custos

Conseguir poupanças nas actividades

! Maior foco no cliente e no seu valor;
! Melhor comunicação e tempos de resposta;
! Mais qualidade, fiabilidade e consistência.

Melhores serviços
Melhorar os serviços prestados e 
aumentar a satisfação dos clientes.

Através de:Vantagens

 

 

Ao nível da eficiência, os serviços partilhados têm potencial para gerar grandes ganhos em 

relação às situações de partida. O gráfico da Ilustração 20 mostra o potencial de redução de 

custos para diversas linhas de serviço, de acordo com um estudo da Accenture de 2002.  
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Ilustração 20 – Potencial de Redução de Custos 
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As ARS, que optem pelo recurso a empresas de serviços partilhados para assegurar serviços 

de apoio técnico aos ACS, devem ter presente que esta alternativa não é isenta de riscos. 

Convém ter presentes os seguintes pontos: 

! É importante definir muito bem o âmbito da prestação, pois só desta forma serão 

estabelecidos acordos de prestação de serviços vantajosos do ponto de vista 

operacional e económico, e saber quais os serviços complementares que se manterão 

no cliente. 

! É crucial garantir que, uma vez externalizada uma linha de serviço não são criadas 

estruturas paralelas de backup para colmatar eventuais falhas no desempenho dos 

prestadores externos. As desvantagens da criação destas estruturas, não se ficam pela 

duplicação parcial de custos. Estas podem constituir-se como núcleos de resistência, 

que podem comprometer o sucesso da externalização ao não deixar que se estabeleça a 

confiança necessária à mudança, para uma cultura baseada na relação cliente 

fornecedor. 

! Outro aspecto importante, passa pela formação dos colaboradores da entidade que 

externaliza um serviço, principalmente aqueles que por força das suas atribuições 

tiverem de se relacionar mais intensamente com a entidade prestadora ou com os 

outputs por esta produzidos, sendo a informação de gestão um dos mais relevantes. 

Esta formação terá por objectivo esclarecer, entre outros pontos, qual é o âmbito do 

acordo estabelecido, quais os níveis de serviço acordados e respectivos indicadores de 

desempenho, quais os canais de comunicação que foram definidos entre cliente e 

fornecedor e os mecanismos de acesso a informação de gestão. 
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1.4.2. Enquadramento de Modelos Alternativos 

As ARS podem optar por modelos alternativos para prestação de serviços de apoio técnico aos 

ACS. Podendo recorrer de imediato ao modelo de serviços partilhados empresariais, ou por 

modelos alternativos assentes em reorganização interna. A existência de modelos alternativos 

paras ARS coaduna-se as orientações estratégicas do PRACE, designadamente a 

implementação das novas estruturas de acordo com uma estratégia de gradualismo e 

testagem em pilotos.  

Os modelos de prestação concorrentes deverão ser avaliados com base em métricas de 

desempenho objectivas. Essa avaliação deverá orientar a evolução do modelo de prestação e 

convergência em modelos mais eficazes no médio prazo, tal como é sugerido no esquema 

apresentado na  Ilustração 21. O mau desempenho deverá despoletar um processo de 

reorganização que determine a transição para uma alternativa mais competitiva. Por outro 

lado o bom desempenho deve ser premiado, isso poderá por exemplo significar que se faça 

um spin-off de uma estrutura criada por uma ARS que apresente consistentemente indicadores 

de competitividade iguais ou superiores às alternativas de mercado, ou no caso de uma 

prestação externa se renove o contrato para além do que estava inicialmente previsto.  
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Ilustração 21 – Gradualismo e testagem de pilotos nos modelos de prestação de serviços. 
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1.4.3. Processo de implementação 

Pretende-se agora, complementar o estudo com propostas transversais orientadas para 

vertente prática da implementação. Procurar-se-á, recorrendo à informação recolhida ao longo 

deste trabalho, e ao modelo proposto, identificar passos e opções que as ARS de uma forma 

geral poderão adoptar quando traduzirem suas estratégias para planos detalhados de 

implementação.  

A Ilustração 22 descreve as fases do modelo implementação proposto, nas próximas páginas 

detalhar-se-á em maior profundidade as quatro fases, abordando-se para cada uma delas os 

pontos considerados críticos. 

 

Pré-Planeamento Planeamento Implementação Avaliação / Melhoria

! Nomeação de um 
coordenador 
operacional;

! Identificação da equipa 
que vai liderar o 
processo (ex: Gabinete 
de Apoio à Gestão dos 
Centros de Saúde).

!Desagregação da 
organização por linhas de 
serviço;

!Identificação de 
competências e chefias;

!Desenho dos processos 
de negócio: definição de 
unidades operativas, 
locais de trabalho; 

!Dimensionamento dos 
futuros departamentos;

! Sistemas de Informação;
!Gestão da mudança e 
filosofia de prestação de 
serviços.

! Alteração da estrutura 
de gestão;

! Obtenção de ganhos de 
curto prazo;

! Mostrar dinâmica de 
mudança;

! Mudança cultural para 
filosofia de prestação de 
serviços.

! Envolvimento da nova 
estrutura (pessoas) na 
melhoria de processos;

! Uniformização de 
processos e sistemas de 
informação;

! Monitorização;

 

Ilustração 22 – Modelo de implementação. 

1.4.3.1. Pré-Planeamento 

Para ser bem sucedida, a implementação do novo modelo de prestação é preciso que esta 

mudança tenha um rosto, a identificação do perfil adequado e o recrutamento de uma pessoa 

que se ajuste a esse perfil é pois uma acção que se reveste da maior importância. Este elemento 

será o responsável no futuro por toda a área de prestação de serviços de apoio aos ACS, ou 

seja o Coordenador Operacional. As ARS deverão definir o papel do Coordenador 

Operacional dos serviços de suporte técnico aos CS. Esse papel poderá ser criado no seio do 

Gabinete de Apoio à Gestão dos CS não se devendo no entanto confundir o processo de 
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reestruturação da prestação de serviços de suporte técnico com a constituição e 

acompanhamento do órgão de gestão dos ACS. 

 

1.4.3.2. Planeamento 

Na fase de planeamento os desafios serão muitos, pelo que, serão apenas focados os aspectos 

mais centrais para o sucesso da implementação. Identificamos duas grandes áreas de decisão: 

• Decisões a nível da estrutura;  Capacidade (dimensionamento e staffing dos serviços) 

localização, instalações, integração entre serviços internos e com serviços externos.  

• Decisões a nível de sistemas; sistemas de informação, normas e procedimentos. 

 

 

Decisões a nível de estrutura 

Um dos pontos mais importantes do planeamento passa por definir de forma concreta a forma 

como será desagregada a organização por linhas de serviço. A análise realizada na secção 1.2 

às actividades de apoio técnico aos centros de saúde poderá ser utilizada como base trabalho 

para a identificação das linhas de serviços. Algumas destas actividades serão integradas 

directamente nos departamentos da ARS outras porém poderão vir a constituir-se em 

unidades de prestação de serviços, por exemplo na área da gestão financeira, gestão de 

recursos humanos ou aprovisionamento. A constituir os serviços de suporte técnico aos CS na 

dependência da ARS não fará sentido duplicar as estruturas, pelo que deverá haver um único 

departamento financeiro, ou departamento de recursos humanos. 

Na fase de planeamento ter-se-á de dimensionar os novos serviços. A desagregação por 

linhas de serviço, análise da matriz de competências tendo por base as competências 

necessárias em cada linha de serviço, e adequação da capacidade de execução à procura de 

serviços serve de base ao dimensionamento. O aumento de volume resultante da agregação 

das actividades das SRS potenciará a obtenção de economias de escala. As novas estruturas 

deverão reflectir esse potencial de poupança, no entanto, as boas práticas sugerem que o 

staffing  efectivo das equipas seja algo superior ao previsto no dimensionamento, de forma a 

fazer face às dificuldades inerentes ao arranque das novas estruturas. Dado a inflexibilidade 

dos vínculos do sector público é conveniente que haja cautela na amplitude do 

sobredimensionamento.  
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A identificação de competências constitui um grande desafio, pois embora estas existam nas 

SRS, poderá ser difícil mobilizar elementos de várias regiões para constituir a base de suporte 

às operações. Perante estas dificuldades importa identificar, desde já, os colaboradores com 

mais conhecimento técnico e capacidade de liderança, com disponibilidade para constituir o 

núcleo central de competências das unidades de prestação de serviços. Estes líderes deverão 

assegurar a qualidade técnica das actividades desenvolvidas, a formação dos elementos da 

sua equipa e ser motores da mudança de filosofia de prestação de serviços.  

O dimensionamento dos novos serviços é o input que permitirá definir as necessidades 

respeitantes a instalações. Na posse destes dados as ARS devem identificar os locais onde 

serão instalados os serviços e se for caso disso proceder às adaptações necessárias. Um dos 

aspectos mais importantes, será sem dúvida, a infra-estrutura de telecomunicações em 

particular no que diz respeito às comunicações de dados. Importa pois que seja assegurada 

flexibilidade suficiente nesta área. Em termos de localização geográfica há vários modelos 

possíveis dentro do modelo de gestão centralizadas: 

• Concentração da prestação das linhas de serviço (financeira, contabilidade, pessoal, 

aprovisionamento)  no mesmo local – tem a vantagem de reduzir os custos de 

estrutura; 

• Concentração geográfica por linha de serviço – é a solução preconizada na ARS Norte, 

permite aproveitar competências locais, mas aumenta os custos de estrutura; 

• Desconcentração geográfica de serviços, apesar de ter gestão centralizada; poderá 

implicar custos de estrutura mas permite aproximar os recursos do local de prestação; . 

pode ser interessante quando há necessidade de actuação no terreno.   

A nível de decisões de estrutura há que tomar decisões finais relativamente a integração de 

serviços em estruturas internas à ARS ou prestação em regime de contrato, o principal objecto 

deste relatório. No caso de se optar pela prestação externa em regime de contrato, por 

exemplo serviços informáticos de apoio técnico contratados localmente, é necessário garantir a 

devida articulação com os serviços internos. 

  

Decisões a nível de sistemas 

A análise realizada na secção 1.3, mostra que apenas pelo aumento de escala, mantendo os 

procedimentos de trabalho, sistemas de informação, perfis de competências actuais, há 

margem para aumentar a produtividade e reduzir custos. Acresce que a lógica de 
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gradualismo e teste de pilotos desaconselha pesados investimentos em novas estruturas. A 

experiência com o processo de alteração de estrutura e os primeiros meses de trabalho irão 

informar as reais necessidades de informação dos diversos utilizadores. Assim, o investimento 

em sistemas de informação deve ser refreado na primeira fase, até porque as ARS não 

dependem, pelo menos no imediato, da sua mudança para atingir os seus objectivos de 

eficiência.  

Recomenda-se uma política de investimento conservadora, que deve passar quanto muito 

pela substituição de aplicações cuja funcionalidade esteja muito desadequada às necessidades 

do negócio. Existe no entanto uma possibilidade de melhoria imediata com custos 

relativamente baixos que passa pela homogeneização das aplicações através da identificação e 

difusão a nível nacional dos melhores aplicativos em cada área funcional (por exemplo, gestão 

de stocks). O levantamento das aplicações mostrou que, apesar da quase total adesão às 

aplicações do IGIF, existe alguma variabilidade. A coexistência de vários sistemas para 

assegurar a mesma funcionalidade em vários distritos de uma ARS será uma fonte de 

ineficiências, seja pela necessidade de manter vários interfaces com as aplicações 

complementares, seja pelo facto da desagregação de volume retirar poder de negociação do 

preço de licenças de utilização. 

Na fase de planeamento, no âmbito das actividades de gestão da mudança, deve ser definida 

a visão do que devem ser os novos serviços. Para garantir o sucesso destes serviços será 

necessário descolar da imagem das SRS onde a acção era muito baseada no poder tutelar para 

a uma acção orientada para a prestação de serviço. Uma forma de induzir esta mudança e a 

adesão à cultura de serviço ao cliente, poderá passar por adoptar para este serviços, uma 

lógica idêntica à dos serviços partilhados, nomeadamente no que se refere à definição de 

acordos de níveis de serviço, indicadores de avaliação de performance, modelo de pricing e 

contratualização entre as partes.  

Será necessário explicitar através de um manual de normas e procedimentos a forma como os 

serviços são prestados pelas unidades de serviços partilhados, definindo com precisão os 

inputs necessários para processamento, a forma como são feitos os pedidos pelo ACS, os 

responsáveis pela sua execução, os níveis de decisão, o formato dos outputs e o tempo de 

entrega.  

Numa fase imediata deve-se documentar e homogeneizar os procedimentos actuais, 

introduzindo as necessárias alterações decorrentes de centralização de serviços ou 

oportunidades de reorganização de simples implementação (apresentamos processo formal de 

algumas actividades na secção 1.2). Numa fase seguinte, os procedimentos devem ser 
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analisados  em articulação com os utilizadores (ACS) com o objectivo de reorganizar os 

serviços e potenciar ganhos adicionais de eficiência  qualidade de prestação. Será importante 

nessa fase envolver os colaboradores das unidades de serviços partilhados no esforço de 

reorganização, aproveitando o seu conhecimento e experiência e promovendo o seu 

envolvimento no processo de mudança. 

  

1.4.3.3. Implementação 

Um dos maiores desafios neste processo é comunicar de forma consistente que este processo é 

irreversível e que existe uma forte dinâmica de mudança. Não negligenciando a importância 

da comunicação formal para veicular esta mensagem junto dos colaboradores, será 

essencialmente através de comunicação informal e da observação da prática que estes 

formarão a sua interpretação sobre a mudança em curso.  

 

O primeiro passo nesse sentido passará pela alteração da estrutura de gestão. O Coordenador 

Operacional e a sua equipa deverão assumir funções logo após a extinção formal das SRS. 

Embora numa primeira fase as actividades se mantenham dispersas pelos vários distritos, 

deve existir um responsável regional, que responde hierarquicamente ao Coordenador 

Operacional, para cada linha de serviços que articula com os actuais directores dos serviços. 

Estes elementos terão um papel crucial na coordenação do esforço de mudança. Em 

simultâneo deverá decorrer a transição para departamentos da ARS das actividades de 

suporte de menor pendor transaccional ou que impliquem o exercício de poder tutelar, aqui 

incluir-se-ão, eventualmente, as Instalações e Equipamentos, Assessoria Jurídica e os Serviços 

de Saúde.  

 

Na implementação dos restantes serviços técnicos de apoio aos CS as ARS dever-se-á avançar 

de mais forma gradual, cumprindo um conjunto de etapas intermédias, com objectivos 

previamente definidos, que visam também reflectir a dinâmica da mudança em curso. 

Através de comunicação formal, newsletters ou reuniões com os colaboradores, deve 

comunicar-se que a conquista de uma nova etapa deve funcionar como preparação e tónico 

para a seguinte, que será igualmente difícil mas mais gratificante pois aproximará a 

organização da sua meta. 
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A primeira destas etapas, deve ser a transferência, de uma das “grandes” linhas de serviço 

para o novo modelo de prestação de serviço. O objectivo aqui será obter um “ganho de curto 

prazo”. No esquema apresentado na Ilustração 23 classificamos as linhas de serviço em função 

da sua complexidade e esforço de implementação. Por uma questão de economia de esforço e 

redução de risco a escolha deverá recair sobre uma linha de serviço cuja complexidade seja 

relativamente baixa. Por outro lado a geração de ganhos no curto prazo requer impacto ao 

nível da poupança e visibilidade no seio da organização, mostrando desde logo um passo 

firme na direcção traçada.  

Assim, propomos que se comece pela reorganização da Informática (TI) e da Gestão de 

Recursos Humanos. Na Informática o esforço de integração é menor, “a solução deve estar 

mais próxima do problema” e apesar de uma gestão centralizada deve-se considerar a 

possibilidade e manter equipas operacionais em todos os distritos. No entanto, não permite 

gerar ganhos económicos significativos. A Gestão de Recursos Humanos, não requerendo um 

grande esforço de implementação tem um bom potencial de poupança, como ficou ilustrado 

na análise efectuada na secção 1.3. A escolha pela Gestão de Recursos Humanos tem a 

vantagem de poder romper com algum do simbolismo que ainda possa estar associado às 

SRS, pois daí em diante será definitivamente quebrada associação entre SRS e o pagamento de 

vencimentos.  
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Ilustração 23 – Prioridades no roll-out de linhas de serviço. 

 

O roll-out das restantes linhas de serviços deve ser feito em função do nível de preparação e do 

ritmo de instalação da capacidade. Não será demais salientar, que se deve manter uma 

cadência de transferência acelerada para que não se crie uma sensação de entorpecimento.    
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Como já foi referido anteriormente, um dos grandes desafios para as ARS está em apropriar 

todos os potenciais ganhos que resultam do aumento de escala que advém da extinção das 

SRS. Isso não será possível se não se criarem mecanismos que estimulem a produtividade e 

que permitam que esses ganhos se traduzam efectivamente em poupança. De seguida são 

elencadas algumas acções que poderão contribuir para atingir este objectivo: 

! Deve haver uma lógica de contratualização subjacente à prestação de serviços de 

suporte aos CS. A ARS deve acordar com directores dos respectivos departamentos, 

níveis de serviços e de produção ambiciosos, que estimulem a produtividade.  

! Tem de ser montado um sistema de incentivos que premeie a produtividade e puna a 

ineficiência, directamente ligado ao sistema de avaliação de desempenho dos 

colaboradores. 

! O mapa de pessoal deve ter flexibilidade suficiente para permitir reduzir o número de 

efectivos que se tornem redundantes à medida que os ganhos de produtividade o 

justifiquem. Pressupõe-se, obviamente, que sejam dispensados os colaboradores cuja 

performance, medida em sede de avaliação de desempenho, seja comparativamente 

inferior à dos demais. 

! O recurso ao benchmarking seja interno, outras ARS, ou externo, serviços partilhados do 

estado ou privados, deve ser um instrumento de avaliação global do desempenho. 

! Externalizar, se existirem alternativas no mercado, as linhas de serviço cujo 

desempenho seja consistentemente deficitário. 

 

1.4.3.4. Monitorização (Avaliação / Melhoria) 

Os ganhos potenciais associados à prestação de serviços de apoio aos CS não são 

negligenciáveis, pelo que devem ser implementados mecanismos de monitorização que 

permitam avaliar a extensão dos ganhos, comparar o desempenho das várias entidades 

prestadoras, identificar melhores práticas e introduzir medidas correctivas.  

De seguida são apresentadas algumas recomendações que visam facilitar a avaliação e 

comparação do desempenho das entidades prestadoras de serviços de apoio: 

! A prestação de prestação deve ser objecto de contratualização interna entre o CD da 

ARS e o Coordenador Operacional ou gestor da unidade de serviços partilhados como 

o SUCH; esta contratualização deverá definir níveis de serviço e objectivos de 

poupança de custos relativamente ao ponto de partida; 
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! O nível de serviço deve ser negociado após consulta com as equipas de gestão dos 

ACS, e divulgado a todas as unidades de forma facilitar a monitorização dos 

resultados, quer a nível económico quer a nível da qualidade de prestação; 

! Deve ser desenvolvido um conjunto de indicadores de performance, comum a todo o 

SNS, que permita medir, de forma objectiva, a produtividade e o nível de serviço de 

cada unidade responsável por uma linha de serviço. Para assegurar um bom 

alinhamento de objectivos, estes indicadores devem fazer parte das métricas de 

avaliação de desempenho de pessoal afecto a estas funções. 

! Deve recorrer-se a fontes de informação de benchmarking externo para aferir o grau de 

competitividade dos prestadores internos e externos.  

! As várias linhas de serviços dos departamentos de suporte deverão dar origem a 

centros de custos (CC) individualizados, exemplo: um CC para a Contabilidade, outro 

para a gestão orçamental, etc. Esta classificação deveria ser comum a todas as ARS. 

Nos casos de externalização também se deve manter este esquema de imputação. 

! De modo a garantir a transparência do processo de avaliação, a informação relativa a 

custos, poderá ser validada no relatório a elaborar pelo fiscal único das ARS, IP. 



Modelo de Prestação de Serviços aos ACS 

Relatório Final 

62 / 65 

1.5. Resumo das Propostas 

Ao longo deste estudo são apresentadas várias propostas para a reorganização da prestação 

de serviços de apoio técnico aos ACS, as principais são elencadas de seguida. 

1. Os serviços de apoio técnico à gestão dos ACS devem ser assegurados de forma eficiente e 

eficaz. Os serviços partilhados prestados numa lógica de mercado constituem-se como o 

modelo que melhor poderá contribuir para que se atinja este objectivo. A prestação 

externa destes serviços permite ao ACS focar-se na prestação de cuidados de saúde e 

acções de prevenção e promoção da saúde. 

2. A opção pelos serviços partilhados de ser antecedida de um estudo das ofertas de 

prestação, de modo a assegurar uma repartição vantajosa para as ARS dos ganhos de 

eficiência esperados. 

3. A evolução para o modelo de serviços partilhados empresarias deve incluir a realização de 

pilotos. 

4. As ARS que não optarem, para já, pelos serviços partilhados devem iniciar um processo de 

reestruturação interno que, sem obrigar a investimentos significativos, permita apropriar 

ganhos de eficiência e constitua um teste de um modelo alternativo.  

5. As ARS devem utilizar mecanismos de incentivos que ajudem a promover a 

produtividade na prestação de serviços técnicos aos CS. Assim, esta prestação deve ser 

objecto de contratualização interna entre o CD da ARS e o Coordenador Operacional (ou 

gestor da unidade de serviços partilhados como o SUCH), e monitorização dos resultados 

em articulação com o ACS, quer a nível económico quer a nível da qualidade de prestação. 

6. Deve ser criado um sistema de monitorização, transversal ao Serviço Nacional do Saúde, 

que avalie a performance dos vários modelos de prestação de serviços de suporte técnico 

aos ACS que forem implementados pelas ARS. Inclui-se aqui a opção por serviços internos 

das ULS. Esta avaliação deve ser consequente, premiando o bom desempenho e corrigindo 

desvios.   

 

 

 



Anexo I – Modelo do Questionário Caracterização dos Recursos Humanos 
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Anexo II  - Modelo do Questionário Caracterização dos Custos Operacionais das SRS 
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Anexo III - Modelo Levantamento de Aplicações Informáticas 

 

 

 


