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ACSS – 10 ANOS

Marta Temido

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS

A próxima década começa AMANHÃ

N

o dia 1 de junho de 2007, na sequência da
publicação do Decreto-Lei n.º 219/2007, de 29 de
maio, nascia a Administração Central do Sistema
de Saúde, I.P. (ACSS), um instituto público integrado na
administração indireta do Estado, vocacionado para
prosseguir as atribuições do Ministério da Saúde, sob
superintendência e tutela do respetivo Ministro.
Àquela data, como ainda hoje – pese embora as
alterações, entretanto, produzidas por vários diplomas
e, sobretudo, pelo Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de
fevereiro – a sua missão podia subsumir-se a duas
palavras “gerir recursos”.
Em data de aniversário vale a pena começar por
saudar todos aqueles que, ao longo da última década,
contribuíram, com o seu trabalho diário, para esta
simples mas difícil missão.
Valerá também a pena avaliar de que forma podemos,
todos, continuar a cumpri-la cada vez melhor, com maior
eficiência, qualidade e sustentabilidade.
Tal implica um exercício de introspeção, suportado
na convicção de que só através dele a Administração
Central servirá melhor o Sistema de Saúde.
No ano de 2017, a ACSS acompanha a execução
de um orçamento que ronda os 8,8 mil milhões de
euros, envolve perto de 126.000 trabalhadores, permite
contratar prestações de cuidados a 5 administrações
regionais de saúde, integradas por 55 agrupamentos
de centros de saúde, a 39 hospitais com natureza
de empresa pública, 8 unidades locais de saúde e a
centenas de entidades dos setores privado, social e
organizações não-governamentais, servindo quase 10
milhões de portugueses em matéria de saúde.
Tarefa de gigantes numa organização com a escala
do país de Lilliput onde ter sucesso implicará, no médio
prazo, redesenhar a organização e, de uma certa
forma, o seu sistema de relações, bem como ser capaz
de continuar a responder aos novos desafios que se
colocam a todo os sistemas de saúde.
Para tal a ACSS tem necessidade de refletir sobre o
seu leque de atribuições. Fruto de dois programas de
reestruturação da administração pública, herdeira de
entidades como o Instituto de Gestão Informática e
Financeira da Saúde e a Direção-Geral de Instalações
e Equipamentos da Saúde, reduto parcial para as
competências da Unidade de Missão Parcerias em
Saúde e da Unidade de Missão para os Cuidados

Continuados, a ACSS precisa de, conjuntamente com
a tutela e o seu conselho consultivo, refletir sobre os
seus próximos 10 anos. Se não for bem-sucedida nesta
urgente tarefa, soçobrará.
A ACSS tem de reforçar a sua estrutura orgânica.
Com cinco departamentos, dois gabinetes e nove
unidades orgânicas flexíveis, a que correspondem,
respetivamente, cargos de direção intermédia de 1.º e
2.º grau, o instituto enfrenta um espartilho organizacional
onde novas responsabilidades se traduziram, ao longo
dos anos, em simples redistribuição pelas mesmas
equipas dirigentes.
A ACSS tem de concentrar-se em tarefas que
acrescentam valor. O custo de muitas das rotinas
procedimentais que acumula é elevado e nem sempre
tem revelado o desejável controlo acrescido. O ponto
não será o de eliminar o controlo mas sim o de o
inscrever na sua sede própria – a contratualização anual,
suportada, por exemplo, num mapa de pessoal e num
plano de investimento programados, negociados e
monitorizados cuidadosamente. O ponto será o de alijar
a carga da burocracia para alocar o esforço a trabalhos
como o custeio da atividade, a contabilidade analítica ou
a gestão previsional de recursos humanos.
A ACSS tem que recrutar mais recursos técnicos
qualificados. Os concursos de ingresso na administração
pública trazem sangue novo, mas não experiência
e uma carreira técnica superior sem expetativa de
progressão profissional não estimula o desempenho.
Dos 191 profissionais que hoje trabalham na ACSS,
10% estão em regime de mobilidade. Neste instituto,
como provavelmente em outros, importa investir no
desenvolvimento de estratégias de atração e retenção
dos melhores quadros técnicos. Especificamente,
importa fazer aprovar um regulamento que enquadre o
trabalho de peritos.
A ACSS tem também de prosseguir o trabalho com
a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
E.P.E. para dotar o SNS de sistemas de informação e
comunicação mais robustos. E poucas áreas são hoje
tão importantes como esta, em termos de ganhos de
eficiência e qualidade. O microsite de monitorização
do SNS, o Sistema de Gestão de Estabelecimentos
de Saúde e o Registo Nacional de Profissionais de
Saúde, são alguns casos. Mas o mais relevante será,
porventura, o Sistema Integrado de Gestão do Acesso,
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especialmente na sua vertente de melhoria da gestão
da resposta de consultas hospitalares, cirurgias e meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, pelo
seu impacto no acesso e na vida dos portugueses.
Estes projetos só serão possíveis com o imprescindível
parceiro Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Se a ACSS falhar a oportunidade do seu décimo
aniversário para refletir sobre a forma como pode servir
melhor o Sistema de Saúde Português e modernizarse, todos perderemos. É preciso preparar a ACSS para
responder aos desafios do futuro. A próxima década
começa AMANHÃ.

Conselho Diretivo da ACSS, (da esquerda para a direita) Pedro Alexandre, Marta Temido, Carla Gonçalo e Ricardo Mestre
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A ACSS comemora o seu 10.º aniversário, altura ideal para recordar o trabalho
desenvolvido durante a primeira década de vida.
Razão que motivou o convite aos anteriores presidentes do Conselho Diretivo,
para que partilhassem as impressões e experiências que tiveram durante a sua
passagem pela direção desta administração central.

Manuel Teixeira

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS de 2007 a 2011

ACSS – 10 anos

N

as comemorações dos 10 anos da ACSS fui convidado a rememorar um pouco os primeiros passos desse percurso. Revisitar o passado é sempre
estimulante desde que revigore e aumente o campo de
possibilidades do futuro. Senti que não me podia furtar
ao desafio de uma página de texto, nem que seja apenas como oportunidade para sincera saudação a todos
os antigos e atuais colaboradores da ACSS, a todos os
profissionais e dirigentes do Serviço Nacional de Saúde.
Algumas notas sobre o ciclo de fundação, consolidação e desenvolvimento da ACSS.

Fundação

A ACSS foi criada num contexto muito jubilatório de esforço de reforma institucional com o objetivo de criação
de condições de maior racionalidade na gestão do SNS
a todos os níveis. Penso que o princípio orientador era o
reforço da autonomia gestionária das Unidades do SNS,
conjugado com a necessidade de integração da informação e planeamento, que permitissem processos mais
inteligentes. Esse reforço era particularmente sentido
como necessário nas áreas de planeamento de recursos
humanos e financeiros, contratualização e sistemas de
informação.
Espero não me estar a iludir (a passagem do tempo
cria esses véus), mas penso que o entusiasmo de todos
os envolvidos era enorme. Alguma desconfiança, como
não podia deixar de ser. Muito trabalho, “remunerado”
pelo sentimento de se estar a fazer bem e o que era necessário.
As virtualidades da criação da ACSS eram e são enormes, mas as contrariedades também. Desde logo a
perceção imediata, ao tempo, do universo demasiado
alargado das áreas de intervenção, da falta de recursos
técnicos e do risco acrescido de falhas no controlo interno de gestão.

Consolidação

Nos anos subsequentes à fundação tentou-se consolidar o processo minimizando as contrariedades referidas. Abriram-se concursos para alargamento da
capacidade técnica, reforçaram-se os mecanismos de
controlo, aprofundou-se o regime contratual do Estado
com os Hospitais e Cuidados Primários, iniciou-se o processo de transferência de algumas competências para
outras instituições… Tudo de forma insuficiente, é certo.
O contexto já era necessariamente restritivo, como posteriormente, de forma ainda mais nítida, continuou a ser.
Maiores dificuldades, mas também maiores desafios e
oportunidades.

Desenvolvimento

As virtualidades potenciais do projeto não foram ainda
totalmente realizadas, mas tenho confiança que o desenvolvimento do processo o permitirá. Os passos do
ciclo muito resumidamente referidos tinham, como disse, o objetivo principal de melhorar a gestão do SNS,
contribuindo para a sua sustentabilidade, ou seja, a sua
permanência evolutiva no tempo. Estou convencido que
as virtualidades e objetivos referidos apenas serão plenamente atingidos, aprofundando-se a autonomia das
instituições públicas prestadoras de cuidados e tornando mais racional o laço contratual que as relaciona com
o Estado. Os contratos devem ser entre pares, credíveis
e cumpríveis, ao mesmo nível que os contratos do Estado com os privados. Nesta evolução o papel da ACSS
é fundamental. Mas penso que essencial é a criação de
um quadro de financiamento do SNS, com regras e previsível, que permita planeamento efetivo a prazo – usando a linguagem antiga, a existência de uma Lei de Meios
e de Programação da Saúde.
Felizmente que há sempre tanto para realizar! Votos de
bom trabalho!
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João Carvalho das Neves

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS de 2011 a 2014

O mandato 2011-2014

E

stávamos em 2011 e o Estado Português atravessava sérios riscos de insolvabilidade. Por isso,
tinha acabado de ser assinado o Programa de
Ajustamento Económico e Financeiro com as instituições
internacionais (Troika), a fim de o Estado suprir as suas
necessidades imediatas de financiamento. Um novo Governo saído das eleições tinha acabado de tomar posse.
Os cenários negros pairavam sobre o futuro do país. Foi
esta dificuldade que o país atravessava que me levou a
aceitar o convite do Ministro da Saúde Dr. Paulo Macedo, pois estava longe dos meus planos e intenções ser
dirigente público.
Tínhamos pela frente uma dupla intervenção estratégica – a de desempenhar integralmente a missão atribuída
à ACSS, e a de zelar pela implementação do Memorando de Entendimento assinado com a “Troika” em 2011
para a área da saúde, contribuindo de forma decisiva
para a continuidade e a sustentabilidade do SNS.
A exigência do momento impunha uma utilização mais
racional dos recursos disponíveis, não apenas pelo objetivo da sustentabilidade do SNS, mas porque era absolutamente necessária para continuar a garantir o direito
constitucional à proteção da saúde, implicando o reforço
dos princípios da responsabilização pelos resultados, da
transparência da gestão dos dinheiros públicos, o aumento
do rigor na gestão das unidades públicas de saúde e da
imparcialidade e racionalidade das decisões em saúde.
A implementação do Memorando de Entendimento
para a área da Saúde, que foi sendo avaliada sempre de
forma positiva de trimestre em trimestre e onde a ACSS
assumiu um papel central, impôs condicionalidades e
objetivos de política económica e orçamental às instituições do SNS, designadamente em termos de redução
da despesa e do aumento da eficácia e eficiência do
SNS, por intermédio de uma maior racionalização de recursos disponíveis e dos serviços de saúde, tendo sido
salvaguardados os níveis assistenciais, a qualidade e o
acesso aos cuidados de saúde.
Foi neste contexto em que estiveram sempre presentes objetivos estratégicos como a proximidade dos cuidados de saúde aos cidadãos, através do reforço dos
cuidados de saúde primários e continuados, a promoção
de um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e
na gestão ativa do sistema e a melhoria da qualidade, da
transparência e do acesso dos cidadãos aos cuidados
de saúde
É de assinalar a redefinição da missão da ACSS em
2012, decorrente do processo de reestruturação do
Plano de Redução e Melhoria da Administração Central
(PREMAC) e os consequentes desafios e responsabilidades assumidos pela instituição a nível de coordenação central do sistema de saúde. São atribuídas novas
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competências à ACSS, nomeadamente, na área do planeamento dos recursos humanos e definição e desenvolvimento de políticas de recursos humanos, na elaboração do orçamento do Ministério da Saúde e na gestão
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
cuja Unidade de Missão passa a integrar a ACSS. A área
dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação passa para os Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde (SPMS), deixando aquela área de fazer parte das
atribuições da ACSS.
Se há palavra que pode definir o nosso mandato é a
transparência. A ACSS abriu-se ao exterior. Promoveu-se
a implementação dos tableaux de bord, os quais incluíam
dados fundamentais sobre a execução financeira e o desempenho assistencial de cada instituição. Esta nova
ferramenta contribuiu para que, em novembro de 2013,
se tenha passado a divulgar o benchmarking hospitalar
(trimestral) e as monitorizações mensais dos hospitais
parceiros públicos e privados e em 2014 inicia-se a publicação dos dashboards trimestrais e de benchmarking
de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). Divulga-se assim a públicos-alvo diversos, nomeadamente cidadãos em geral, utentes do SNS, profissionais de saúde,
decisores políticos e académicos, entre outros, informação de base populacional sobre as diferentes dimensões
de análise do Sistema de Saúde (acesso, desempenho
assistencial e eficiência).
O reforço das atividades de comunicação levou à
criação de informação circulada externamente sobre
as atividades desenvolvidas, através de um boletim informativo trimestral externo dirigido aos seus parceiros,
assim como de uma newsletter mensal interna. E aqui
está mais um número da ACONTECE, nome escolhido
internamente através de concurso de ideias.
Neste curto espaço de texto que me foi atribuído, quero
aproveitar para agradecer publicamente aos colegas de
Conselho (Rui Ivo, Alexandre Lourenço e Paulo Vasconcelos) terem aceitado embarcar neste desafio comigo, e
o seu profissionalismo e espírito de equipa assim como
a franqueza e lealdade que sempre tiveram para comigo.
E também manifestar publicamente a minha profunda
admiração, por todos quanto colaboraram direta e indiretamente comigo na ACSS e no SNS, ao darem o seu
melhor, apesar das pesadas penalizações que sofreram
nas suas retribuições e benefícios. Mas também a todos
os parceiros privados com quem estabeleci contacto,
e por vezes até duras negociações, mas que sempre
conseguimos encontrar soluções de interesse comum.
Também aos assessores jurídicos externos e auditores
que muito me ajudaram. A todos devo o meu obrigado
pelo contributo que deram para ser bem-sucedido nas
minhas funções em período tão complexo e difícil.
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Rui Santos Ivo

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS de 2014 a 2016

ACSS 10 anos!

A

o assinalar os 10 anos da ACSS, é com muito
gosto que aceito o convite para recordar o serviço
público que tive o privilégio de desenvolver e o desafio de partilhar a minha vivência na instituição.
Partilhar a experiência enquanto presidente da Administração Central do Sistema de Saúde é indissociável
do período que se iniciou em 2011 – marcado pelo PAEF
(Programa de Ajustamento Económico e Financeiro), sob
a denominada Troika -, quando, como vice-presidente,
integrei a equipa liderada pelo Prof. João Carvalho das
Neves, a quem aproveito para agradecer a forma aberta,
disponível e afável com que liderou a instituição, e ao
Alexandre Lourenço e Paulo Vasconcelos, pelo profissionalismo com que trabalhámos.
O período 2011 a 2014 fica marcado pela necessidade
de a ACSS prosseguir a sua atividade central em prol
do Serviço Nacional de Saúde e pela complexidade da
concretização das medidas do Memorando de Entendimento com a “Troika” – com as 12 avaliações trimestrais,
desafiantes, mas sempre positivas.
Este duplo objetivo reforçou o papel da ACSS enquanto «Administração Central do Sistema de Saúde»,
posicionando-a cada vez mais como «CEO» do SNS,
ganhando visibilidade, reforçando a transparência, interagindo mais com os seus parceiros internos e externos, e assumindo cada vez mais responsabilidades de
coordenação, gestão e controlo das áreas financeira, de
planeamento de recursos humanos e de gestão da prestação de cuidados de saúde.
Em 2014 tive a honra de assumir o cargo de presidente
do Conselho Diretivo e liderar os destinos da instituição,
sentindo-me privilegiado ao recordar a satisfação do trabalho desenvolvido, marcado por grande intensidade e
empenho de uma pequena grande equipa.
Em junho de 2014 Portugal termina com sucesso o
PAEF, iniciando-se uma nova fase que, não sendo de
menor exigência, permite começar a definir novas perspetivas.
Norteados pela prioridade à valorização e sustentabilidade do SNS, seguimos a linha de melhoria contínua dos
modelos de governação e financiamento, potenciação do
capital humano e reforço da qualidade e acesso aos cuidados de saúde. Neste contexto atuámos sempre de forma transparente e orientada para o cidadão, assumindo
o reforço de competências da ACSS – coordenação da
Rede Nacional de Cuidados Paliativos, gestão dos cuidados de saúde transfronteiriços e novas responsabilidades
na área das terapêuticas não convencionais, desenvolvendo a melhoria da governação económico-financeira
das instituições do SNS, implementando o novo regime
das Convenções e assegurando a coordenação do processo relativo aos subsistemas públicos de saúde.

Foram dados passos importantes para a sustentabilidade do SNS, com redução da dívida, melhoria da
gestão financeira e aumento do acesso aos cuidados
de saúde. Aprovaram-se os primeiros centros de referência hospitalar e foi atualizado um primeiro conjunto
das redes de referenciação hospitalar. É reforçado o número de profissionais de saúde em funções no SNS e
as suas carreiras, e a ACSS assume a responsabilidade
pelo Inventário Nacional de Profissionais de Saúde e reforço da supervisão do controlo financeiro das entidades
empresariais do SNS. Em 2015 o Centro de Conferência
de Faturas, gerido pela ACSS, alarga as suas áreas de
intervenção e evolui como verdadeiro centro nevrálgico
de controlo financeiro do SNS e de combate à fraude.
São promovidas as atividades de comunicação sobre
acesso e desempenho assistencial do SNS e recursos
humanos, bem como a intervenção em importantes projetos internacionais, como os EEA Grants, na área de promoção da Saúde, e a Joint Action on Health WorkForce
Planning, sobre planeamento de Recursos Humanos.
Apraz-me particularmente registar a concentração dos
serviços da ACSS no Parque de Saúde de Lisboa, que
em 2012 estavam dispersos por mais de 5 locais na cidade de Lisboa. Foi um marco para a ACSS, expoente
do Programa de Reorganização e Ocupação do Espaço lançado pelo Ministério da Saúde, eliminando rendas
e trazendo enormes ganhos para a instituição. A ACSS
passa a dispor de instalações condignas à sua missão,
propiciando aos seus colaboradores as melhores condições de trabalho, criando identidade, espírito de corpo
e motivação.
Deixo um reconhecimento particular aos colegas do
Conselho Diretivo com quem tive o privilégio de trabalhar, e que aceitaram partilhar comigo tão nobre desafio,
a Carla Gonçalo, o Pedro Alexandre, o Luís Matos e o
Luís Nunes. Foi um período de intenso trabalho, de enorme esforço e exigência, mas é gratificante ver o trabalho
desenvolvido, a lealdade e o profissionalismo com que
me acompanharam, dando-me muita satisfação a vivência franca que procurei incutir e que mantivemos.
Um agradecimento especial para o valioso e dedicado
trabalho de todos quantos integram a ACSS, pela forma
como me acolheram na instituição e pelos afetos que
mantemos quando nos cruzamos. E lá estamos na Sala
das Assinaturas.
O SNS está em permanente evolução e atento às necessidades da sociedade. Nesse contexto a ACSS tem
um papel incontornável no desenho do modelo futuro.
Desejo as melhores felicidades aos atuais dirigentes e
colaboradores da instituição. O futuro será seguramente pleno de desafios e de satisfação a servir o interesse
público!
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Entrada das antigas instalações da ACSS

Das origens à atualidade

Nascimento da ACSS contribuiu
para ganhos de eficiência no SNS
Criada em 2007, através da publicação
do Decreto-Lei n.º 2019/2007, de 29 de
maio, com efeitos a 1 de junho, a formação
da Administração Central do Sistema de
Saúde, IP (ACSS) teve como objetivo
garantir maior eficiência à gestão do
Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Marcos Históricos
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É

ainda uma instituição jovem, em fase de maturação e melhoramento de alguns dos processos
que foram sendo implementados nos últimos 10
anos. A ACSS é a entidade responsável pela gestão, planeamento e monitorização dos trabalhadores no sector
público da saúde, pela supervisão da atividade desenvolvida na rede, pela distribuição e controlo dos recursos
financeiros indispensáveis ao funcionamento do SNS e
pela planificação e organização dos equipamentos necessários ou existentes na rede.

ACSS – 10 ANOS
A publicação, em Diário da República, do Decreto-Lei
n.º 2019/2007, de 29 de maio, reuniu na mesma entidade as atribuições de outros órgãos entretanto extintos,
como a Direção-Geral de Instalações e Equipamentos
em Saúde (DGIES) e o Instituto de Gestão Informática
e Financeira (IGIF). Absorveu ainda a função de planeamento até então assumida pela Direção-Geral da Saúde
(DGS), a gestão de recursos humanos da Secretaria-Geral e os atributos do Instituto de Qualidade em Saúde
(IQS), excetuando-se no último caso, a qualidade clínica
que passou a estar sob a dependência da Direção-Geral
da Saúde (DGS).

O passado

As fundações de um serviço público de saúde em
Portugal foram sendo erguidas ao longo de anos, influenciadas por diferentes movimentos sociais, políticos
e religiosos. As políticas sanitárias impuseram-se num
país assolado por flagelos. O Reino fez reformas, criou o
Conselho Nacional de Saúde e a figura do Provedor da
Saúde. No entanto, as iniciativas não eram suficientes. O
interesse e avanços da ciência, durante a segunda metade do século XIX, e a experiência adquirida no confronto
assíduo com doenças epidémicas, levam a que as classes mais avisadas da sociedade, da medicina e da política comecem a ter uma visão da saúde pública e dos
seus problemas bem diferente da de épocas anteriores.
Em 1863 são criadas as Escolas Médico-Cirúrgicas de
Lisboa e Porto, equiparadas mais tarde à Faculdade de
Medicina de Coimbra. Já no final do Século XIX, teve início a organização dos serviços de saúde no país, com a
publicação do Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública (1901), constituindo a génese
da Direção-Geral da Saúde.
Em 1946, iniciou-se a construção de vários hospitais,
entregues às Misericórdias. Entretanto, a saúde ganha
nova dimensão política com a criação do Ministério da
Saúde e da Assistência em 1958, deixando de ser o Ministério do Interior o responsável pelos serviços de saúde pública. Dez anos depois, em 1968, a atividade dos
profissionais da saúde e o funcionamento dos hospitais
passam, também, a estar regulamentados.
A Revolução de 25 de Abril de 1974 abriu novas perspetivas políticas e ambições sociais na sociedade portuguesa. Cinco anos mais tarde, a 15 de setembro de
1979, é então publicada a Lei n.º 56/79. Estavam reunidas as condições necessárias à criação do Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo de assegurar o direito
aos serviços de saúde a todos os cidadãos portugueses
e estrangeiros, independentemente da sua condição
económica.
A organização política dos órgãos decisores ligados
à saúde vai sofrendo diversas alterações. Ainda antes
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da Revolução de Abril, em 1971, surge a Direção-Geral
das Construções Hospitalares que sucede à comissão
homónima, que desde 1946 iniciou e desenvolveu o processo de construção de vários hospitais, instalados um
pouco por todo o país, democratizando tenuemente, o
acesso da população a cuidados de saúde. Além da organização hospitalar, a DGCH (pertencente ao Ministério
das Obras Públicas) teve, como missão, criar uma rede
hospitalar especializada para a tuberculose, cancro,
doenças mentais, lepra, etc.
A necessidade de uma maior eficácia levou, mais
tarde, à formação da Direção-Geral das Instalações e
Equipamentos de Saúde (DGIES), uma das percussoras da ACSS.
“Mudou-se dos engenheiros
para os doutores”

Daqueles anos restam as memórias. Pedro Cabral,
arquiteto, atualmente a exercer funções na ACSS, integrou os quadros da extinta DGCH e, mais tarde, da
DGIES. Recorda, sobretudo, as pessoas que o acompanharam – “Lembro-me do Eng.º Neto Marques, Diretor-geral antes do 25 Abril. Quando cheguei à DGCH
recebeu-me no gabinete, como fazia a todos os novos
funcionários, e ofereceu-me um whisky de boas-vindas.
Era uma tradição da casa, tal como o era a visita de um
novo Diretor-geral (conheci 13 antes da ACSS) a todos
os locais de trabalho e a todos os funcionários”. Naquela altura, a DGCH estava presente em Lisboa, Évora,
Coimbra e Porto.

Hélder Tavares, um dos mais antigos funcionários da ACSS

Hélder Tavares, um dos mais antigos funcionários da
ACSS, começou a trabalhar na DGCH em 1978. Fala
com entusiasmo sobre o ambiente descontraído com
que desenhadores e arquitetos, mais de 20, elaboravam
os projetos dos futuros hospitais. E relembra também
os benefícios que o emprego lhe trazia: “Entrávamos,
sem pagar, na Feira Popular e nos jogos de futebol!”.
De entre os muitos que por ali deixaram marca, Hélder
Tavares fala sobre a passagem, por aqueles serviços,
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Edifício das antigas instalações da ACSS

do cantor Carlos Mendes, na altura arquiteto responsável pelo projeto do Hospital de Guimarães. “As estruturas eram muito hierarquizadas”, refere, mas o ambiente
era descontraído. “Alguns desenhadores costumavam
andar descalços, para estarem mais à vontade”. Mais
complicado foi quando “os retornados chegaram das
ex-colónias, mas a integração acabou por decorrer sem
problemas”, lembra.
Com a extinção da DGCH, Pedro Cabral e Hélder

Tavares passaram a integrar os quadros de pessoal
da DGIES. E tudo foi ficando diferente… Por exemplo,
os cargos de dirigentes deixaram de ser consequência
natural de progressão na carreira, para passarem a ser
ocupados por nomeação política. “Quem vinha, não tinha conhecimento sobre esta área. Passamos dos engenheiros, para os doutores!”, sublinha Hélder Tavares,
que hoje dedica parte do seu tempo a preservar o espólio que restou das duas direções-gerais, material que se
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encontra armazenado num pavilhão existente no Parque
de Saúde de Lisboa.
Os tempos de maior conturbação foram os que antecederam a criação da ACSS. Na DGIES, viveram-se
tempos de incerteza: “Carlos Paiva era um colega cujas
fragilidades e dificuldades só eram comparáveis com
as enormes qualidades e sensibilidade que punha ao
dispor de todos. Recordo-o pela decisão que tomou e

Sala de espera nas instalações da Av. João Crisóstomo
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nos comunicou, no dia em que o Ministro da Saúde, Secretária de Estado e Diretor-geral convocaram todos os
Funcionários para garantir que a DGIES não ia acabar e
que o nosso trabalho era fundamental para o Ministério.
Nesse dia ele decidiu começar a fotografar todos os colegas para memória futura. Não sei quantos terão ainda
a coleção de fotos que ele editou e ofereceu a todos,
mesmo aos que recusaram ser fotografados”.

ACSS – 10 ANOS

A equipa do secretariado - Maria das Neves Mateus, Emília Vilaça, Ana Gama, Rosa Maria Ribeiro, Teresa Silva e António Vendas

O receio pelo futuro acabou por provocar contestação
e saídas. “Diziam-nos que a malta era toda antiquada.
A área das construções hospitalares passa para a tutela da Saúde. Era um mundo totalmente novo, e ficamos
com receio do futuro”. Vários dirigentes refutaram a mudança e muitos, segundo Hélder Tavares, acabaram por
sair ainda antes do nascimento da ACSS.
E dez anos depois, como é que é visto o trabalho e
o papel da nova entidade da saúde? Hélder Tavares é
singelo na resposta: “Acabou por ser bom”.

Ana Gama e Rosa Maria Ribeiro falam sobre a sua
amizade que cresceu na ACSS. Uma vinda do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria-Geral e
outra do IGIF, encontraram-se pela primeira vez quando
Ana Gama foi chamada para integrar o secretariado do
Conselho Diretivo. “Quando cheguei para a entrevista,
olharam-me de lado. Não conhecia ninguém. O que vale
é que sou muito comunicativa!”, brinca Ana Gama. A
amiga Rosa confirma a surpresa quando viu chegar a
nova colega há 10 anos atrás – “Não fomos informadas
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Manuel Teixeira, o primeiro presidente da ACSS

de nada, daí termos estranhado”. Odete Ferreira, integrada pelo IGIF, junta-se à conversa para explicar que o
ambiente nas instituições percursoras era mais familiar.
“Éramos menos, havia maior convívio”. Todas confirmam
que a nova instituição trazia alguns receios, que não vieram a confirmar-se. “Se calhar hoje falta um pouco de
amor à camisola”, concordam.
Até aos dias de hoje

Na reforma do Ministério da Saúde, concretizada pelo
Decreto-Lei n.º 10/93, de 15 de janeiro, com o objetivo
de racionalizar o sistema, foi determinado que o Serviço
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de Informática do Ministério da Saúde (SIMS) e o Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de Saúde
(DGFSS), dessem lugar ao Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da Saúde (IGIF). Esta unificação visou contribuir para uma interação entre os sistemas de informação e a gestão do orçamento do SNS. No
entanto, os objetivos estipulados não foram alcançados,
razão que levou a nova separação dos serviços em 2001.
Cerca de uma década depois, procurou-se atualizar e
adaptar uma estrutura que se pretendia moderna e capaz de enfrentar os desafios que se colocavam à política
de saúde. Embora se reconhecesse que o Estado devia
continuar a assegurar as prestações de saúde através

ACSS – 10 ANOS
do Serviço Nacional de Saúde, pretendeu-se introduzir
profundas alterações no modo como se geriam e aplicavam os recursos existentes com vista a obter ganhos
de eficiência.
Com a alteração da tradicional relação entre o Estado e os estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde, a lógica do subsídio à exploração como meio
de financiamento do Serviço Nacional de Saúde foi totalmente alterada para dar origem a uma nova abordagem, mais consentânea com a necessidade de maior

responsabilização de todos os intervenientes do sistema.
A nova filosofia teve por base o financiamento de
qualquer entidade, pública ou privada, fornecedora de
serviços ao SNS, através de regras transparentes, sustentadas na produção contratada, sendo remuneradas
com base numa tabela de preços comum. Esta mesma
lógica estende-se aos centros de saúde, através do financiamento por capitação e induzindo à aplicação de
princípios de gestão empresarial na sua direção.
Estas alterações impõem uma nova filosofia assente na

Reunião de dirigentes ACSS em dezembro de 2009
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Cerimónia de inauguração das instalações no Parque de Saúde de Lisboa

separação entre quem planeia e financia e quem presta
o serviço, numa relação legitimada por um processo de
contratação efetiva.
Ao retirar-se a aleatoriedade à distribuição de recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde, porque
ligada às necessidades dos seus utentes, devidamente
contratualizadas, criavam-se as condições para a racionalidade económica global do sistema e particular de
cada unidade, necessárias a uma maior racionalização
da oferta de cuidados de saúde e a uma gestão mais
eficiente da mesma.
Paralelamente a este papel chave que se atribuiu ao
IGIF, surgiu também a gestão estratégica da infraestrutura de informação e comunicação da saúde e dos
sistemas de informação necessários à normal e regular
condução e monitorização do sistema.
Entretanto, aposta-se no modelo de gestão empresarial
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nos estabelecimentos hospitalares, e recorre-se a experiências inovadoras quer sob a forma de Parcerias Público – Públicas (baseadas em parceiros do setor público),
quer de Parcerias Público-Privadas (combinando financiamento público com capital privado), quer ainda com
parcerias com o setor social.
Os novos modelos de gestão, aliados a novas respostas do sistema aos utentes, como por exemplo a criação do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos
para Cirurgia), levaram os responsáveis políticos a uma
reorganização estrutural da Administração. Através da
Resolução de Conselho de Ministros n.º 124/2005, de
4 de agosto, o Governo aprovou o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, abreviadamente designado por PRACE, tendo como objetivo a
promoção da cidadania, do desenvolvimento económico e da qualidade dos serviços públicos, com ganhos

ACSS – 10 ANOS
de eficiência pela simplificação e autonomização que
permitisse a diminuição do número de serviços e dos
recursos que lhe estavam afetos.
As orientações gerais definidas, relativas quer à reorganização dos serviços centrais dos Ministérios para o
exercício de funções de apoio à governação, de gestão de recursos, de natureza consultiva e coordenação
interministerial e de natureza operacional, quer à reorganização dos serviços desconcentrados de nível regional, sub-regional e local e à descentralização de funções, determinaram, desde logo, a introdução de um
novo modelo organizacional que teve por base a racionalização de estruturas, o reforço e a homogeneização
das funções estratégicas de suporte à governação, a
aproximação da Administração Central dos cidadãos e

a devolução dos poderes para o nível local ou regional.
É com esta base que nasce a ACSS, concretizando
uma inovação assente na opção de distinguir a gestão
dos recursos dos serviços centrais e regionais do Ministério da Saúde da gestão de recursos internos do
Serviço Nacional de Saúde. A junção das atribuições
de diferentes organismos e serviços, englobando os
equipamentos, a área financeira e informática, os recursos humanos da saúde e o planeamento da atividade
desenvolvida nas áreas de cuidados de saúde primários e hospitalares passam para a responsabilidade da
ACSS. Com a concentração de todas estas áreas num
único organismo, obtêm-se ganhos de eficiência no
sistema, com vantagens para utentes, profissionais e
instituições.

Fachada do edifício sede
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A ACSS hoje
D

epois de ter ocupado, durante vários anos, dois
edifícios situados na Av. João Crisóstomo, em 22
de julho de 2015 a ACSS inaugurou oficialmente as novas instalações no Parque de Saúde de Lisboa,
usando as antigas instalações da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.
A instituição é constituída por cerca de 200 trabalhadores altamente qualificados, de diferentes áreas, desde
economia, gestão, informática, recursos humanos, direito, comunicação, medicina, enfermagem, entre muitas
outras. Só desta forma é possível à ACSS produzir toda
a informação técnica que ajuda à decisão política, sendo esta administração central uma peça fundamental no
bom funcionamento do SNS.
Atualmente, após as diversas alterações à sua Lei Orgânica, a ACSS é responsável por:
• Coordenar, monitorizar e controlar as atividades necessárias à gestão dos recursos financeiros afetos ao
SNS;
• Definição e desenvolvimento de políticas de recursos
humanos na saúde;
• Gerir a rede de instalações e equipamentos de saúde,
designadamente definindo normas, metodologias e
requisitos a satisfazer para a melhoria e o desenvolvimento equilibrado no território nacional dessa rede,
acompanhando, avaliando e controlando a sua aplicação pelas entidades envolvidas;
• Prover o SNS com os adequados sistemas de informação e comunicação e mecanismos de racionalização
de compras, recorrendo ao contrato-programa estabelecido com a SPMS;
• Coordenar e centralizar a produção de informação e
estatísticas dos prestadores de cuidados de saúde,
nomeadamente sobre produção, desempenho assistencial, recursos financeiros, humanos e outros;
• Assegurar a prestação centralizada de atividades comuns nas áreas dos recursos humanos e financeiros
para os serviços do Ministério da Saúde integrados na
administração direta do Estado;
• Gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados, incluindo a área de saúde mental, em articulação com os demais organismos competentes;
• Assegurar e coordenar a elaboração do orçamento do
MS e do SNS, bem como acompanhar e gerir a respetiva execução;
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• Promover a aplicação das medidas de política de organização e de gestão de recursos humanos definidas
para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos na respetiva implementação, bem como emitir pareceres em matéria de organização, recursos humanos e criação ou alteração de
mapas de pessoal;
• Efetuar o controlo da gestão através da avaliação continuada dos indicadores de desempenho e da prática
das instituições e serviços do sistema de saúde, bem
como desenvolver e implementar modelos de gestão de
risco económico-financeiro para o sistema de saúde;
• Acompanhar a coordenação e a gestão da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, em articulação com os
demais organismos competentes;
• Prosseguir as atribuições conferidas por lei em matéria
de terapêuticas não convencionais e de prestação de
cuidados de saúde transfronteiriços;
• Assegurar e gerir, diretamente ou por intermédio de
entidade contratada para o efeito, um centro de conferência de faturas do SNS, de medicamentos, de meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, e de
outras áreas de prestações de saúde;
• Assegurar a harmonização em matéria de tabelas e
nomenclaturas do SNS com os subsistemas públicos
de saúde;
• Participar, nos termos da lei, no Colégio de Governo
dos Subsistemas Públicos de Saúde;
• Assegurar o Inventário Nacional dos Profissionais de
Saúde.
Para além destas atribuições, a ACSS desenvolve ainda
as seguintes atividades:
• Coordenação e acompanhamento da execução dos
contratos de gestão em, regime de parceria público-privada, dos contratos-programa com entidades dos
setor empresarial do Estado e de outros contratos de
prestação de cuidados de saúde celebrados com entidades do setor privado e social;
• Gestão do sistema de acesso e tempos de espera e
do sistema de inscritos para cirurgia;
• Apoio logístico a grupos de trabalho, comissões técnicas e científicas ou outras entidades na área da saúde;
• Emissão de instruções genéricas que vinculam os serviços e estabelecimentos do SNS;
• Preparação e implementação do Programa Iniciativas
em Saúde Pública (EEA Grants, Mecanismo Financeiro
do Espaço Económico Europeu 2009-2014) nas suas
diferentes fases;
• Coordenação, monitorização e controlo das atividades
do SNS.

ACSS – 10 ANOS

Sofia Mariz
Diretora do DPS

Departamento de Gestão
e Financiamento de Prestações de Saúde

A

criação da ACSS trouxe um relevante impulso às
matérias atualmente adstritas ao Departamento de
Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde
(DPS), designadamente em matéria de financiamento,
contratualização e contratação de prestações de saúde.
Com efeito, e no contexto da separação formal entre financiamento e prestação de cuidados de saúde, e da
utilização dos mecanismos de contratualização estratégica para impulsionar o sistema de saúde no sentido da
maximização dos ganhos, a par da eficiência, o caminho
inicialmente percorrido pela então Unidade Operacional
de Financiamento e Contratualização, e do seu sucessor
Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações e de Saúde (criado em 2012), tem sido significativo.
É de salientar a evolução que se tem registado no
modelo de financiamento hospitalar, passando-se paulatinamente de um modelo baseado em produção, com
destaque para a atividade agrupada por Grupos de
Diagnóstico Homogéneos (GDH), para modelos mais
baseados no pagamento compreensivo associado às
melhores práticas clínicas para prestações de saúde específicas (doenças raras, complexas e/ou onerosas) ou
para o pagamento de serviços com base na disponibilidade do serviço (caso da urgência) e para a alocação
de uma proporção cada vez maior do financiamento associada ao desempenho. Em simultâneo, ocorreu a implementação de um novo agrupador dos episódios codificados em GDH, o All Patient Refined, que veio permitir
diferenciar os doentes por níveis de severidade e de risco
de mortalidade, incentivando a melhoria da codificação
clínica e, mais recentemente, de um novo sistema de
classificação de doentes, o ICD-l0-CM/PCS, constituindo-se como importantes instrumentos para avaliação do
desempenho das instituições e para acompanhamento
da evolução da morbilidade e das necessidades em saúde da população. O investimento na melhoria da informação de suporte ao processo de contratualização estratégica tem sido relevante, estando em curso projetos
tendentes à implementação da codificação de diagnósticos na urgência e consulta externa, permitindo conhecer

cada vez melhor o perfil dos utilizadores dos serviços de
saúde. A publicitação de informação de desempenho e
de benchmarking entre as instituições em métricas como
o acesso, a eficiência e qualidade, disponíveis no site da
ACSS, foram um importante percursor da transparência,
atualmente na ordem do dia. O investimento e a melhoria
dos instrumentos de suporte à validação da produção
hospitalar têm permitido agilizar o processo de faturação
e delinear novos modelos de validação da produção e
auditoria. O grande investimento na estruturação das nomenclaturas e dos registos, assim como no tratamento e
análise de informação é, talvez, mais exuberante na área
dos Cuidados de Saúde Primários, em que se passou
da inexistência de qualquer informação, para um paradigma em que, quase diariamente, se conseguem obter
dados fidedignos sobre matérias tão diversas como a
cobertura de utentes com médico de família, à despesa
com determinado exame prescrito e realizado no setor
convencionado. Importa, ainda, assinalar o trabalho desenvolvido no âmbito dos programas de relacionamento
com os cidadãos (como o percurso de simplificação dos
mecanismos para a atribuição de isenção de taxas moderadoras), no acompanhamento das Parcerias Público
Privadas (PPP), do relacionamento do SNS com o setor privado e social, onde relevam as peças legislativas
que atualizaram normativos de 1998 e os enormes esforços prosseguidos ao longo dos anos na contenção de
despesa e melhoria dos instrumentos de avaliação dos
acordos e acompanhamento da despesa, ou o trabalho
realizado na área dos acordos internacionais, onde tem
sido possível fazer cumprir os Regulamentos Comunitários, apoiar a implementação da Diretiva Europeia dos
Cuidados Transfronteiriços, estabelecer Acordos Bilaterais com países terceiros, entre outras.
Pelas competências que lhe estão adstritas, o DPS
é um departamento muito virado para o exterior, e cujo
sucesso depende também das sinergias que consegue
congregar, quer com os seus parceiros institucionais,
quer com os restantes departamentos e unidades da
ACSS.
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Isaura Vieira
Coordenadora da UCF

Gestão do Centro de Conferência de Faturas

A

Unidade de Gestão do Centro de Conferência
de Faturas (UCF) da ACSS, ao ter sob a sua responsabilidade a gestão do contrato para a conferência de faturação de grande parte das prestações do
SNS, que se traduz no Centro de Conferência de Faturas
(CCF), tem contribuído significativamente para a melhoria dos instrumentos de controlo e monitorização da despesa do SNS e do combate a irregularidades e à fraude
no setor da saúde.
O sucesso deste trabalho assenta numa boa articulação entre diversas instituições e parceiros na área da
saúde e na promoção da harmonização, simplificação
e desmaterialização dos processos, como é exemplo o
processo de desmaterialização da prescrição e faturação eletrónica de medicamentos, aumentando assim a

eficiência dos processos e reduzindo os custos com sistemas, instalações e pessoas.
Com o alargamento do CCF a novas áreas, reforça-se
a capacidade de controlo e monitorização da despesa
do SNS, com maior capacidade de deteção de situações
de fraude e desperdício, e intervenção junto dos parceiros no sentido da correção de comportamentos, trabalho
que já vem sendo desenvolvido no âmbito na monitorização individual da prescrição e acompanhamento da atividade dos monitores da prescrição médica hospitalar.
A ACSS, através do trabalho desenvolvido no âmbito
da UCF, tem vindo a atingir resultados positivos para o
sistema de saúde, em particular ao nível de uma maior
eficiência e em termos de sustentabilidade e redução de
custos.

Gustavo Ferreira
Coordenador da UAH

Unidade de Acompanhamento dos Hospitais

A

ACSS tem uma missão transversal, extremamente ampla, com competências e atuação em
muitas das áreas de intervenção do Ministério
da Saúde.
A Unidade de Acompanhamento dos Hospitais (UAH)
é recente, composta por uma equipa pequena e transversal à orgânica da instituição. Contribui para contrariar uma perspetiva compartimentada e vertical, potenciando a integração de diferentes áreas departamentais
(recursos humanos e financeiros, atividade e produção,
produtividade, eficiência, qualidade e acesso). Neste
sentido e para a realidade hospitalar, esta unidade herda parte da transversalidade da missão da ACSS.
Na definição do posicionamento e visão para a UAH,
assumiu-se como principais “clientes” as instituições
hospitalares, ou seja, a equipa tem o objetivo principal
de contribuir, ajudar e colaborar com as entidades hospitalares no sentido da melhoria do seu desempenho.
A unidade tem duas grandes áreas de atividade. Uma
primeira componente relacionada com a análise e tratamento de informação e que envolve, nomeadamente, o
desenvolvimento, implementação, produção e melhoria
dos instrumentos de monitorização. Mas este não é (e
não deve ser) o principal foco, uma vez que dispor de
informação, apenas por se deter informação não acrescenta valor. O valor acrescentado resulta das ações que
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se tomam em função da informação disponível (atuação sobre a informação), sendo igualmente crítico potenciar medidas que coloquem a informação ao serviço
da gestão das instituições.
Ao longo do último ano a ACSS tem promovido reuniões globais de benchmarking organizadas por grupos, reuniões individuais de acompanhamento sobre
o desempenho específico em determinadas áreas ou
reuniões com o objetivo de se ultrapassarem constrangimentos identificados pelas instituições. Por outro
lado, tem sido enviada informação síntese referente
ao desempenho mensal (regulares ou em função de
desvios), que complementa o trabalho das reuniões
e cria mecanismos de alarmística. A ACSS tem disponibilizado trimestralmente informação detalhada de
benchmarking, nomeadamente, respondendo a sugestões de algumas instituições sobre a utilidade de
disporem dum drill-down de alguns indicadores, por
exemplo, para apoio aos processos de contratualização interna a realizar com os diferentes serviços.
Em muitas situações, o impacto dos resultados de
uma instituição não é (de todo) proporcional à dimensão que esta representa no agregado nacional, pelo
que contribuir para um bom desempenho de todas as
instituições (e de cada uma em particular) continuará a
ser um objetivo desta unidade.

ACSS – 10 ANOS

Filomena Parra
Responsável pelo NAEGF

Núcleo de Assuntos Estrangeiros e de Gestão de Fundos

A

o longo dos últimos anos, tendo como enquadramento os diversos Quadros de Apoio Comunitários, garantindo a análise e parecer técnicos, a
ACSS ajudou a criar condições para o financiamento da
formação de profissionais de saúde em áreas técnicas
consideradas estratégicas e prioritárias, abrangendo um
leque alargado de profissionais, de entidades beneficiárias (SNS, Misericórdias, Sindicatos, entre outras).
No âmbito do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), até 2013, foi aprovada formação para cerca de 200 mil profissionais da saúde, correspondendo a
uma despesa pública próxima dos 20 milhões de euros.
Destacam-se, pela importância e impacto na saúde
das populações e nos ganhos que potenciam na mesma, a formação nas áreas de cuidados de saúde primários, de cuidados continuados integrados, de cuidados

Armanda Moura
Diretora do DFI

Anabela Mendonça
Coordenadora da UOC

paliativos, de saúde mental, na prevenção da infeção
hospitalar, da diabetes, das doenças oncológicas, da
segurança do doente e da emergência médica.
Também no que respeita à capacidade de financiamento e de alavancagem, é de referir que a intervenção da ACSS atraiu, para as entidades do SNS,
um volume financeiro de investimento na qualificação
técnica que muito dificilmente seria conseguido por
meios próprios.
Atualmente, no Portugal 2020, a ACSS alargou a sua
intervenção como Organismo Intermédio a áreas para
além da formação dos profissionais do sector da saúde,
como sejam a sensibilização e informação de suporte às
reformas nos serviços sociais e de saúde e suporte ao
doente em casa ou na comunidade através do uso de
tecnologias.

Carla Oliveira
Coordenadora da UGF

José Guerreiro
Coordenador da UC

Departamento de Gestão Financeira

O

Departamento de Gestão Financeira (DFI) integra
três unidades - a Unidade de Orçamento e Controlo, a Unidade de Contabilidade e a Unidade
de Gestão do Risco, que prosseguem as competências
atribuídas ao departamento.
O DFI desempenha uma função central no âmbito do
sistema de saúde, uma vez que centraliza as competências relacionadas com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Destacam-se as funções de elaboração do orçamento
anual do SNS, bem como o acompanhamento da sua
execução e registo das respetivas alterações orçamentais. A execução das transferências para as entidades do
SNS permite assegurar o financiamento das suas atividades e o pagamento a entidades terceiras.
De salientar o financiamento das Entidades Públicas
Empresariais (Hospitais e Unidades Locais de Saúde)
referente a adiantamentos aos contratos-programa e
programas verticais e das ARS, nomeadamente o financiamento centralizado, da despesa com farmácias,
meios complementares de diagnóstico e terapêutica
(MCDT´s) e rede nacional de cuidados continuados e
integrados (RNCCI).

Enquanto Entidade Coordenadora do Programa da
Saúde, cabe a este departamento, o desenvolvimento
das várias competências legalmente atribuídas, com especial relevo para o controlo orçamental das entidades
do Ministério da Saúde. Constituem ainda funções primordiais, a preparação de informação financeira consolidada, bem como a prestação da mesma ao Instituto Nacional de Estatística, no âmbito das Contas Nacionais.
Na prossecução das suas competências, o DFI tem
procurado sempre garantir a fiabilidade e tempestividade da informação contabilística para efeitos de gestão,
através da normalização dos procedimentos, permitindo
melhorar a comparabilidade da mesma, por forma a assegurar o papel de apoio à tomada de decisão por parte
dos responsáveis máximos.
Um outro foco do departamento é o acompanhamento
e controlo da atividade de auditoria interna das Entidades Púbicas Empresariais (Hospitais e Unidades Locais
de Saúde), bem como de trabalhos e recomendações de
auditorias externas a entidades do Ministério da Saúde,
realizadas por instituições de fiscalização e controlo, nomeadamente o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral de
Finanças e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.
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Isabel Oliveira
Responsável pelo Núcleo EEA Grants

Programa Iniciativas em Saúde – EEA Grants

O

Programa Iniciativas em Saúde Pública, EEA
Grants 2009-2014, resultou do Memorando de
Entendimento celebrado entre o Estado Português e três Países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), Islândia, Liechtenstein e Noruega. Integrado no Mecanismo Financeiro do Espaço Económico
Europeu 2009-2014, teve na sua génese a redução das
desigualdades económicas e sociais nas áreas de saúde designadas como prioritárias, bem como o estabelecimento de relações bilaterais entre os três Países Doadores e os Beneficiários.
Em conformidade com o Plano Nacional de Saúde,
foram definidas quatro áreas programáticas prioritárias (Saúde Mental, Nutrição, Doenças Transmissíveis
e Sistemas de Informação em Saúde), cujos projetos
financiados iniciaram as suas atividades em abril de
2015 e concluído a 30 de abril de 2017. A aparente limitação que estas quatro áreas colocam não reflete,
contudo, a qualidade, relevância e o sucesso dos 27
projetos selecionados para financiamento, bem como
os resultados alcançados até ao momento. Deveremos
ainda ressalvar que o reconhecimento a nível nacional e

internacional tem sido permanente e irá não só permitir
a continuidade de alguns projetos, como a sua replicação noutros países europeus, demonstrando a pertinência, a acuidade, a competência e implicação das
equipas envolvidas. O contributo deste Programa para
um melhor conhecimento da saúde dos portugueses é
inegável.
A ACSS, enquanto Operador de Programa, teve um
papel fundamental para a boa consecução dos objetivos assumidos, desde o cofinanciamento ao início do
processo de candidaturas, passando por uma gestão
de proximidade com os promotores, bem como com os
representantes dos países doadores a nível nacional e
internacional. Estas características constituíram um elemento facilitador para o sucesso deste Programa, num
ambiente de cooperação e que se espera, venha a possibilitar a celebração de parcerias com instituições relevantes, no país e no estrangeiro.
Não podemos terminar sem agradecer a todos os que
contribuíram para o sucesso deste projeto comum e que
tem sido uma característica da ACSS ao longo destes
10 anos!

Vitor Alexandre
Coordenador do GAI

Auditoria Interna

A

área de Auditoria Interna, na ACSS, surgiu em linha com as novas tendências de gestão pública.
Após a extinção da Unidade de Gestão de Risco
e Auditoria, foi criado o Gabinete de Auditoria Interna
(GAI) que, em articulação com o Fiscal Único, possui
competências e atribuições que visam o reforço do Sistema de Controlo Interno, a promoção das melhores
práticas no âmbito da Gestão de Risco, o desenvolvimento da Auditoria Interna e o acompanhamento de
Auditorias Externas.
Desde 2014, com a nomeação do coordenador atual,
este gabinete tem promovido diversas atividades a nível
interno, nomeadamente, a revisão e monitorização anual
dos Planos de Prevenção de Riscos de Gestão, Auditorias Internas (15), Recomendações (185), sendo que
73 por cento foram implementadas. O GAI colaborou
também na produção de diversos Manuais de Procedimentos, do Plano Estratégico (2015-2017), do Código de
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Conduta Ética, dinamizou formação in-house e acompanhou Auditorias Externas realizadas pela IGAS, IGF, TC e
BDO e PwC.
O GAI tem cooperado, ainda, na melhoria contínua
dos processos no SNS, em articulação com outras áreas
da ACSS, elaborando a análise de Relatórios de Auditorias Externas, aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, de
diversas entidades, bem como dos Relatórios de Execução Financeira trimestrais, no âmbito do Despacho
n.º 7709-B/2016, com respetiva operacionalização, recomendações, resolução de questões apontadas a diversos Softwares, implementação da Faturação Eletrónica,
revisão do Despacho Conjunto n.º 315/97, entre outras.
Em conclusão, o Gabinete de Auditoria Interna exerce a sua atividade em ambiente dinâmico e complexo,
procurando, identificar e antecipar problemas, recomendando soluções para a sua resolução, através de uma
abordagem sistemática e disciplinada.

ACSS – 10 ANOS

Sandra Parreira
Coordenadora da URJ

Unidade de Regimes Jurídicos de Emprego
e das Relações Coletivas de Trabalho

A

Unidade de Regimes Jurídicos de Emprego e das
Relações Coletivas de Trabalho (URJ) tem como
função desenvolver as competências enunciadas
na Deliberação n.º 2064/2014, de 12 de novembro, das
quais se destaca, apoiar a definição e acompanhar a
execução das políticas de recursos humanos nas áreas
dos regimes de emprego e condições de trabalho e participar no processo de negociação dos instrumentos de
negociação coletiva de trabalho e bem assim, assegurar
a coordenação técnica dos correspondentes procedimentos.
O trabalho desenvolvido pela URJ tem contribuído,
direta ou indiretamente, para instituir uma política mais
eficiente em matéria de gestão de recursos humanos,
fator que, apesar da crise recentemente vivida, permitiu
que, num plano internacional, Portugal tenha conseguido manter o posicionamento relativo do seu Sistema de
Saúde. Realça-se, por exemplo, a ratificação do regime
legal das carreiras especiais médica e de enfermagem
e a definição do regime legal de idênticas carreiras aplicáveis, respetivamente, aos médicos e aos enfermeiros
contratados em regime de contrato de trabalho celebrado com entidades públicas empresariais e no âmbito das parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privados, integradas no SNS, bem como
os respetivos requisitos de habilitação profissional e

percurso de progressão profissional e de diferenciação
técnico-científica.
A exigente missão levada a cabo pela URJ, tecnicamente muito especializada, tem permitido intervir nos
processos de negociação de todas as carreiras de profissionais ligados à saúde, como técnicos superiores de
saúde ou técnico de diagnóstico e terapêutica, que deverão, a curto prazo, obter o reconhecimento mútuo da
qualificação, independentemente do local de trabalho e
da natureza jurídica da relação de emprego.
Por último e igualmente com o objetivo de dotar os
diversos serviços e estabelecimentos de saúde integrados no SNS, em particular aqueles em que se denotem
maiores carências de pessoal, nomeadamente médico
e de enfermagem, e em linha com o que agora decorre
do Programa do Governo contribuir para “(…) a redução
do tempo de espera no acesso aos cuidados de saúde,
(…) de forma a assegurar cuidados de saúde de qualidade, com segurança e em tempo útil (…)”, considera-se ser imperioso mencionar a intervenção que tem tido
no âmbito dos inúmeros procedimentos de recrutamento
desenvolvidos, quer a nível regional, quer, em particular,
a nível nacional, os quais permitiram ou permitirão logo
que estejam concluídos uma melhor cobertura assistencial que, por sua vez, irá contribuir para uma efetiva proteção do direito à saúde das populações em geral.

Manuela Carvalho
Diretora do DAG

Departamento de Gestão e Administração Geral

O

Departamento de Gestão e Administração Geral
tem como atribuições apoiar o Conselho Diretivo nas suas diversas atividades e organizar e
assegurar os serviços de administração de pessoal. É
sua competência assegurar os serviços de atendimento
geral na ACSS.
O DAG presta o apoio interno quanto à gestão administrativa dos procedimentos de aquisição de bens e

serviços e obras, a gestão de Stocks e o aprovisionamento de bens e serviços. O DAG é ainda responsável
pela organização e gestão dos arquivos documentais,
do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Cabe também a este departamento planear, definir e
coordenar o plano interno de formação e desenvolvimento e participar na definição da política e do plano de
recursos humanos do Instituto.
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Nuno Simões
Coordenador da AEC

Assessoria Executiva, Comunicação e Informação
A ACSS é uma peça-chave para o bom funcionamento
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo sob a sua
alçada a gestão dos recursos humanos, financeiros, instalações e equipamentos e a contratualização de cuidados de saúde, garantindo desta forma a continuidade de
uma estrutura que assegura o direito à saúde a todos os
cidadãos de Portugal.
Uma área de intervenção transversal à instituição é a
prestação de informação e a promoção de transparência, contribuindo para um Ministério da Saúde e um SNS
mais abertos e próximos dos utentes.
Na ACSS a comunicação reveste-se de uma enorme
importância na divulgação de normas e orientações, visando um funcionamento harmonizado e integrado das
entidades de saúde, e na promoção de informação sobre a atividade do SNS, junto do público em geral, de
parceiros e de órgãos de comunicação social, promovendo uma maior transparência do sistema.
O Núcleo de Assessoria Executiva, Comunicação
e Informação (AEC) tem como missão a prestação de

assessoria ao Conselho Diretivo da ACSS, o desenvolvimento de atividades de comunicação interna e externa
e a preparação de respostas a pedidos de informação
com proveniência dos utentes, dos profissionais de saúde, do Ministério da Saúde, da comunicação social e de
investigadores.
O Núcleo é responsável pela gestão e implementação do Plano de Comunicação da ACSS, no âmbito do
qual, entre outras concretizações, se destaca a abertura
do Gabinete de Atendimento ao Público, em fevereiro
de 2016, que num ano deu resposta a cerca de 20 mil
contactos e pedidos de informação. Releva-se ainda
o lançamento do novo portal da ACSS, em outubro do
mesmo ano, com um grafismo mais moderno, dinâmico
e com novas funcionalidades. No sentido de abrir as portas da ACSS ao exterior, a AEC tem também promovido
a realização de sessões de informação e esclarecimentos com parceiros e outros interlocutores.
Hoje, na data em que a ACSS comemora o seu
10.º aniversário, anunciamos o novo portal em inglês!

António Alves
Coordenador da UPM

Planeamento e Monitorização
de Recursos Humanos de Saúde

U

m dos bens mais importantes do nosso país é
sem dúvida o Serviço Nacional de Saúde. Sendo
um dos melhores do mundo, deve ser para todos
nós um motivo de grande orgulho.
Foi uma enorme conquista no momento da sua criação
e continua a ser um desafio constante, todos os dias,
torná-lo cada vez mais eficaz e acessível assim como
eficiente e sustentável. Não basta trabalharmos para que
se mantenha em funcionamento, devemos melhorá-lo
continuamente.
A ACSS tem como obrigação assegurar a boa gestão
dos recursos do SNS, que são de todos nós enquanto cidadãos e contribuintes, devendo exigir sempre o melhor
desempenho e encontrar soluções para os seus problemas.
Portanto, para mantermos o próprio SNS de boa saúde, temos que estar à altura de o gerir de forma eficaz.
Sendo certo que o foco do SNS deve estar nos seus
utentes, é também verdade que quem diariamente
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cumpre o seu propósito são os profissionais que nele
trabalham.
Assim, é sem dúvida indispensável o conhecimento rigoroso e aprofundado da realidade dos recursos humanos da Saúde, nas suas diversas vertentes, caracterizando-os sob todas as perspetivas possíveis e analisando a
sua evolução ao longo do tempo. Em síntese, conhecer
de forma pormenorizada os recursos humanos em cada
momento do presente para poder preparar e influenciar
o futuro.
Com a noção dos constrangimentos e dificuldades à obtenção de informação de recursos humanos, desde que tal
se iniciou na ACSS, olhamos com orgulho para o caminho
já percorrido e temos a ambição de fazer muito mais.
Nesta Unidade, todos os dias damos o nosso melhor
para recolher, analisar e apresentar mais e melhor informação de recursos humanos, procurando contribuir para
a obtenção de maior conhecimento e de melhores decisões na efetiva gestão dos recursos humanos do SNS.

ACSS – 10 ANOS

João Paulo Cruz
Coordenador da UGM

Gestão da Conta do Medicamento
e Dispositivos Médicos

N

o âmbito da missão da Administração Central do
sistema de Saúde, IP (ACSS), assegurar a gestão
dos recursos financeiros e humanos, das instalações e equipamentos e das tecnologias alocadas ao
Ministério da Saúde e Serviço Nacional de Saúde (SNS)
e a definição e implementação de políticas nas áreas
da sua intervenção, tornaram importante a capacitação
desta instituição na área da tecnologia do medicamento e dispositivos médicos, por forma a contribuir para a
sustentabilidade do SNS.
Assim, garantir a eficiência na utilização dos recursos
torna-se um desafio dinâmico e permanente que implica
a identificação de constrangimentos e de oportunidades,
o desenvolvimento de estratégias e a respetiva avaliação
do seu impacto em contexto real.

O 10.º aniversário da ACSS coincide com o 1º ano
de existência da Unidade de Gestão da Conta do Medicamento e Dispositivos Médicos (UGM), criada em
Maio de 2016. A sua articulação com outras Unidades, Departamentos e Direção da ACSS, e outras entidades do Serviço Nacional de Saúde, tem contribuído
para prosseguir a eficiência da utilização de recursos,
produção de indicadores, monitorização especializada
de padrões de consumo, fundamentação técnica para
a negociação de acordos e aquisições, avaliação da
capacidade de financiamento da inovação, entre outros
contributos, com elevados padrões de exigência, rigor
e evidência atualizada, tendo por base os princípios da
transparência, equidade e acesso universal aos cuidados de saúde.

Gabriela Maia
Diretora do DRS

Departamento de Gestão
da Rede de Serviços e Recursos em Saúde
Podem considerar-se como funções base, associadas
à administração do Sistema de Saúde, o planeamento, a
regulação e a monitorização, assumindo-se estas como
funções primordiais da ACSS, enquanto organismo central do Ministério da Saúde.
No âmbito da função Planeamento importa assegurar a análise da oferta e da procura do SNS, de modo
a identificar necessidades de serviços de saúde não
satisfeitas e eventuais situações de excesso de oferta,
que permitam uma definição racional e eficaz da rede.
Apenas com este conhecimento, necessariamente suportado por sistemas de informação, como o Sistema
de Gestão de Entidades de Saúde (SGES), poderá ser
introduzida maior eficiência no processo de planeamento estratégico e operacional da Rede de Serviços, o qual
deverá garantir as seguintes funções:
• Suportar o processo de revisão contínuo das Redes
de Referenciação Hospitalar, visando a articulação funcional entre hospitais, mediante a sua diferenciação e
de modo a responder às necessidades da população,
garantindo o acesso na saúde, e a regular e planear a
complementaridade entre instituições hospitalares;
• Definir os perfis de oferta de novas unidades de

cuidados de saúde, para garantir uma racionalização
da Rede nas várias regiões;
• Definir carteiras de serviços hospitalares e as carteiras de cuidados para cada grupo de instituições, em
articulação com as ARS, devendo as últimas permitir
estabelecer critérios de contratação;
• Rever e propor ajustamentos às áreas de influência de
cada unidade hospitalar;
• Atualizar a Carta de Equipamentos Pesados (CEMP)
da Saúde;
• Identificar prioridades de investimento, ao nível das
instalações e equipamentos.
A função Regulação deverá nortear e orientar o desenvolvimento da Rede, na sua adequação à procura e com
o objetivo da satisfação das necessidades de saúde
identificadas, seja por via da criação de novas unidades/
serviços de saúde, da intervenção em unidades existentes, do desenvolvimento de projetos de elevada diferenciação, da aquisição de novos equipamentos médicos
ou da implementação de programas transversais com
vista à melhoria da performance do SNS. Neste âmbito,
assumem especial relevância as atividades desenvolvidas pela Unidade de Instalações e Equipamentos (UIE).
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Sofia Coutinho
Coordenadora da UIE

Unidade de Instalações e Equipamentos

A

Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS
tem um papel fundamental na normalização e articulação de todas as unidades de saúde a nível nacional, em termos de instalações e equipamentos, com o
objetivo de garantir que a prestação de cuidados de saúde é realizada em unidades que cumprem a legislação,
as normas e as recomendações referentes à arquitetura
e engenharia hospitalares.
Na prossecução deste objetivo, a UIE dedica-se à
elaboração de documentos técnicos sobre construções
hospitalares, ao acompanhamento da realização de projetos de elevada diferenciação, ao desenvolvimento e
aplicação de metodologias de avaliação que permitem
o conhecimento do estado físico e funcional das instalações bem como dos aspetos críticos das mesmas e o
planeamento de intervenções prioritárias.
Um dos objetivos principais da UIE é igualmente
contribuir para a sensibilização relativa à absoluta necessidade de planeamento das unidades e respetivas
instalações (quer sejam hospitais, centros hospitalares

ou unidades locais de saúde) através da realização e
aplicação de planos diretores, instrumento estratégico
fundamental, mas praticamente inexistente no universo
nacional das instituições hospitalares.
A UIE desempenha também um papel fundamental no
acompanhamento dos processos de Parcerias Público-Privadas (PPP), nomeadamente na elaboração de documentação concursal para lançamento de procedimentos e, posteriormente, na avaliação de propostas, que
permitiram já a construção dos hospitais de Cascais,
Braga, Loures e Vila Franca de Xira; bem como de outros
procedimentos para projeto e construção de hospitais
sem ser em PPP.
A atuação da UIE é ainda de extrema relevância no
âmbito das eficiências energética e hídrica, dado que
é esta Unidade da ACSS que coordena, em articulação com as ARS, os programas PEBC e Eco.AP, ao
nível do Ministério da Saúde, sendo uma referência
para os restantes ministérios nesta área específica de
atuação.

Idília Durão
Diretora do DRH

Departamento de Planeamento
e Gestão de Recursos Humanos

O

Departamento de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos na Saúde (DRH) é uma unidade
orgânica que procura, atenta a atual estrutura da
ACSS, proceder à gestão macro dos recursos humanos
dos órgãos e serviços envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Nesse contexto, exerce competências,
nomeadamente, em matéria de promoção, coordenação
e apoio na implementação das medidas de políticas de
recursos humanos para a administração pública, de colaboração na regulamentação das profissões de saúde,
de coordenação geral do Internato Médico, de centralização e análise do recrutamento de pessoal, da emissão
de pareceres.
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Para a execução das suas competências, o DRH conta
com uma equipa heterógena e qualificada, a qual desenvolve a sua atividade em estreita colaboração com os
demais departamentos, unidades e gabinetes da ACSS.
Pelo papel central que tem vindo a desempenhar junto
das Administrações Regionais de Saúde e dos estabelecimentos e serviços de saúde, entre outras entidades,
a ACSS, em colaboração com os serviços competentes
da administração pública, constitui-se como um ponto
de referência na definição, atualização, uniformização
e coerência de aplicação das medidas e regimes aplicáveis aos profissionais de saúde no âmbito das suas
competências.

ACSS – 10 ANOS

Teresa Mariano Pêgo
Coordenadora da UGA

Unidade de Gestão do Acesso

A

saúde é um direito social plasmado na Constituição, cabendo ao Estado concretizá-lo e promovê-lo através de um serviço nacional de saúde
universal, geral e tendencialmente gratuito. É, por conseguinte, neste contexto, incumbência prioritária garantir o
acesso a todos os cidadãos, bem como a prestação dos
cuidados dentro de adequados padrões de eficiência e
qualidade.
O XXI Governo Constitucional definiu como prioridade concreta a melhoria e a adequação da resposta
do Serviço Nacional de Saúde às necessidades dos
cidadãos, reduzindo as desigualdades, melhorando o
acesso, a gestão dos hospitais, a circulação da informação, a horizontalização dos cuidados e a agilização do percurso do doente no próprio sistema. Estes
objetivos, arrojados, serão materializados através do
sistema integrado de gestão do acesso (SIGA) e controlados ao nível central pela nossa Unidade.
Conscientes da responsabilidade que sobre nós
impende, das expetativas que geramos em todos os
que apenas pretendem cuidados de qualidade, integrados e em tempo útil, orgulhamo-nos de contribuir

diariamente para efetivação desse desiderato.
De facto, trabalhamos de forma ativa e participada
para a implementação da cultura da transparência e
da articulação intra e interinstitucional, para a garantia dos cuidados certos, no tempo certo, controlando
e monitorizando o acesso aos cuidados e os tempos
efetivos de resposta, bem como para a continuidade
dos cuidados e a sua equidade; trabalhamos, de forma integrada, para a rentabilização dos recursos e
maximização da sua produção, para o livre acesso e
circulação, numa lógica de eficiência, eficácia, efetividade, de simplificação dos processos, dos procedimentos e de interligação ativa com os diversos organismos que geram cadeias de valor no campo da
saúde e da prestação de cuidados, não esquecendo
o nosso importante papel na criação de conhecimento
e de reforço da responsabilidade naquele que está no
centro do sistema: o doente.
Em suma, congratulamo-nos de contribuir ativamente para a alteração do paradigma da saúde, para o reforço da confiança do cidadão no Estado, para o seu
papel mais consciente, proactivo e informado.

Paulo Antunes
Coordenador do GJU

Gabinete Jurídico

A

importância da ACSS no Sistema de Saúde, em
geral, e no Serviço Nacional de Saúde, em particular, resulta, desde logo da missão que lhe foi
confiada na sua lei orgânica de «assegurar a gestão dos
recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como
das instalações e equipamentos do SNS, proceder à
definição e implementação de políticas, normalização,
regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas
da sua intervenção, em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, no domínio da contratação
da prestação de cuidados». Mas não só: vários diplomas posteriores têm vindo a alargar a missão da ACSS a
todo o Sistema, sendo disso exemplos as competências

em matéria de preparação de legislação sobre licenciamento de unidades de saúde e o Inventário Nacional de
Profissionais de Saúde.
O Gabinete Jurídico, enquanto órgão de staff dá o seu
contributo técnico para a atividade da ACSS e, indiretamente, para os clientes externos desta, sendo que a
amplitude da legislação que lhe compete interpretar e
aplicar constitui um importante fator de dificuldade. Ao
longo dos últimos dois anos e meio, temos internalizado gradualmente no Gabinete Jurídico a atividade de
consultoria jurídica, pelo que o recurso a consultaria
externa é neste momento a exceção e não ultrapassará
1% da atividade de consultoria jurídica que nos é solicitada.
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