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N. 21/2019/GJU/ACSS
DATA: 2019-11-11

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Entidades Públicas Empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde

 

ASSUNTOProcessos de recrutamento; Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 
fevereiro e Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.

Na sequência de dúvidas, colocadas por diversas Entidades Públicas Empresariais (E.P.E.) integradas no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito dos processos de recrutamento, quanto à aplicação do 
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro (na sua redação atual), o qual regula o Regime Jurídico e os 
Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do SNS com a natureza de E.P.E., bem como da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, (na sua redação atual), que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, cumpre prestar os seguintes 
esclarecimentos:

O Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, estabelece no n.º 1 do artigo 1.º, os princípios e regras 
aplicáveis às unidades de saúde que integram o SNS com a natureza de E.P.E., aprova as especificidades 
estatutárias e os seus Estatutos, em conformidade com os anexos I, II e III do mesmo diploma.

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt

Página 2 de 3

As E.P.E. que integram o SNS, obedecem ao regime previsto no referido diploma, e demais legislação que 
lhe for aplicável, conforme resulta expressamente da previsão do n.º 1 do artigo 15.º.

De acordo com o n.º 2 do artigo 18.º do mesmo diploma, as “E. P. E., integradas no SNS regem-se pelo 

regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, com as especificidades previstas no presente 

decreto-lei e nos seus Estatutos, constantes dos anexos II e III ao presente decreto-lei, bem como nos 

respetivos regulamentos internos e nas normas em vigor para o SNS que não contrariem as normas aqui 

previstas.”

Acresce que, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º, do citado Decreto, as “E. P. E., integradas no SNS 

organizam-se de acordo com as normas e critérios técnicos genéricos definidos pela tutela em função das 

suas atribuições e áreas de atuação específicas, devendo os respetivos regulamentos internos prever a 

estrutura orgânica com base em serviços agregados em departamentos e englobando unidades funcionais, 

bem como estruturas orgânicas de gestão intermédia.”

Em matéria de recursos humanos, estabelece o referido Decreto no que respeita a processos de 
recrutamento, o seguinte:

“Artigo 28.º

Processos de recrutamento

1 - Os processos de recrutamento devem assentar na adequação dos profissionais às funções a 

desenvolver e assegurar os princípios da igualdade de oportunidades, da imparcialidade, da boa-fé 

e da não discriminação, bem como da publicidade, exceto em casos de manifesta urgência 

devidamente fundamentada.”

2 - Os diretores de departamento e de serviço de natureza assistencial são nomeados de entre 

médicos, inscritos no colégio da especialidade da Ordem dos Médicos correspondente à área clínica 

onde vão desempenhar funções e, preferencialmente, com evidência curricular de gestão e com 

maior graduação na carreira médica.

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os procedimentos com vista à nomeação de diretor de serviço 

devem ser objeto de aviso público, de modo a permitir a manifestação de interesse individual.”
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Nestes termos, e em ordem à uniformização de procedimentos, transmite-se a seguinte orientação:

Nos processos de recrutamento dos profissionais, as entidades devem observar o preconizado pelo artigo 
28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, bem como as demais normas que figurem nos 
respetivos regulamentos internos, desde que, não colidam com a natureza e Estatutos das E.P.E.

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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