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Resumo 

 
SNS e IPSS: Os (novos) acordos de gestão e de cooperação 

 

A presente dissertação tem como foco principal a análise do recém-publicado 

Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro, diploma que define as formas de articulação 

do Ministério da Saúde (MS) e dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 

enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social, e estabelece o regime de 

devolução dos hospitais das misericórdias que outrora foram integrados no setor público 

e que eram geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS. 

Para melhor compreensão da complexidade da figura das IPSS importa conhecer o 

contexto do seu surgimento e analisar o respetivo enquadramento legal, quer ao nível da 

Constituição, quer do Regime Jurídico das Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e do 

recém-republicado Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

O SNS é duplamente visado pelo Decreto-Lei n.º 138/2013,de 9 de Outubro, ora no 

âmbito de articulação com as IPSS, ora no regime jurídico de devolução dos hospitais 

das misericórdias. Nesse sentido, afigura-se como imperativo o estudo do 

enquadramento legal do SNS.  

As modalidades de articulação do SNS e das IPSS, nomeadamente os acordos de 

gestão e de cooperação ganham especial ênfase na presente dissertação, procurando-se 

examinar os pontos fulcrais do regime jurídico instituído pelo Decreto-Lei n.º 

138/2013,de 9 de Outubro. 

O regime jurídico de devolução dos hospitais das misericórdias, porquanto objeto do 

Decreto-Lei n.º 138/2013,de 9 de Outubro, irá ser alvo de um exame em moldes mais 

sintético.  

No concreto contexto de estudo dos acordos de gestão e de cooperação visa-se 

analisar a adequação do regime jurídico de formação e execução dos acordos e os 

termos de sujeição às regras da Contratação Pública contemplado no Decreto-lei n.º 

138/2013,de 9 de Outubro.  

 
Palavras-Chave: Instituições Particulares de Solidariedade Social; Serviço Nacional de 

Saúde; Acordo de Gestão; Acordo de Cooperação; Regime Jurídico; Contratação 

Pública.  
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Abstract 
 

NHS and PISS: The (new) management and cooperation agreements 
 

This work is primarily focused on the analysis of the recently published Decree-Law 

n.º 138/2013, of October 9. This legislation sets out the articulation forms of the 

Ministry of Health (HM) and the facilities and services of the National Health Service 

(NHS) with the Private Institutions of Social Solidarity (PISS), framed in the regime of 

the Basic Law of Social Economy and establishes the drawback scheme of 

«Misericordia» Hospitals that were once integrated in the public sector and that were 

managed by institutions or NHS services. 

To better understand the complexity of PISS is important to know the context of its 

emergence and analyze the legal framework, both in terms of the Portuguese 

Constitution or the Legal Regime of Collective People of Public Utility and the newly 

republished Statute of the Private Institutions of Social Solidarity. 

The NHS is doubly pursued by the Decree-Law n.º138/2013,of October 9, now in 

coordination with the PISS and the legal framework of the return of the «Misericórdia» 

Hospitals. In this sense, it is imperative to study the legal framework of the NHS. 

The joint arrangements of the NHS and PISS, including management and 

cooperation agreements earn special emphasis in this thesis, we aim to examine the key 

points of the legal regime established by the Decree-Law n.º138/2013,of October 9. 

The legal framework of the return of the «Misericórdia» Hospitals, object of the 

Decree-Law n.º 138/2013, of October 9, will be analyzed in most synthetic manner.  

In the specific context of the study of management and cooperation agreements, we 

aim to analyze the adequacy of the legal framework for the formation and 

implementation of the agreements and the terms of its subjection to the rules of the 

Public Procurement contemplated in the Decree-law n.º138/2013, of October 9. 

 

Keywords: Private Institutions of Social Solidarity; National Health Service; Legal   

Regime; Management Agreement; Cooperation Agreement; Public Procurement. 
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Introdução 
 

Nas palavras de DOMINGOS FARINHO, «embora não esgotem todo o Terceiro 

Sector, as IPSS são em Portugal uma categoria que agrega uma parte importante deste 

sector e, sobretudo, que o agrega de modo relacional, isto é, no contexto das relações 

entre a prossecução do interesse público e de interesses sociais coincidentes. Este aspeto 

é decisivo para compreendermos o diferente tratamento que ao longo dos anos tem sido 

dado às relações entre Estado e Terceiro Sector, em especial IPSS, por confronto com as 

relações entre o Estado e o sector lucrativo»1. 

A partir desta afirmação é possível pôr em evidência os pontos essenciais da presente 

dissertação.  

A afirmação de um Terceiro Setor implica a existência prévia de um primeiro e de 

um segundo setor 2 . Estes últimos setores são comummente identificados, 

respetivamente, como o Estado e o Mercado. Neste contexto, o Terceiro Setor surge 

como uma «terceira realidade» ou, em outros termos, como «via alternativa» ao Estado 

e ao Mercado. 

Segundo o entendimento de CARLOTA QUINTÃO3, o conceito de Terceiro Setor 

designa de forma genérica «um conjunto de organizações muito diversificadas entre si, 

que representam formas de organização de atividades de produção e distribuição de 

bens e prestação de serviços, distintas dos dois agentes económicos dominantes – os 

poderes públicos e as empresas privadas com fins lucrativos».  

O conceito de Terceiro Setor pode ser entendido como um conceito híbrido e difuso 

na medida que, em si, agrega uma heterogeneidade de realidades sociais, entre as quais 

se destacam as associações, cooperativas, mutualidades, IPSS, fundações, organizações 

religiosas e os sindicatos. Estas organizações podem variar em cada sociedade de 

acordo com o seu património cultural e histórico. Por outro lado, estas organizações 

prosseguem variadíssimas atribuições. 

 
1Cfr.FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», in «revista e-pública», 
Janeiro de 2014, pág.4, disponível em http://e-publica.pt. 
2 Em primeiro lugar cabe salientar que quando nos referimos ao primeiro e segundo setor, rapidamente podemos incorrer no erro de 
confundir o conceito de Terceiro Setor com o conceito de «setor terciário», isto deve ser evitado uma vez que o setor terciário 
reporta-se ao setor económico relacionado com os serviços, a título de exemplo: a comercialização de produtos e a prestação de 
serviços a empresas ou consumidores finais. O mesmo erro pode ocorrer em relação ao primeiro setor (Estado) e ao setor primário 
(matérias-primas) e em relação ao segundo setor (mercado) e o setor secundário (transformador/fabrico). 
3Cfr.QUINTÃO, CARLOTA, «Terceiro Sector- elementos para referenciação teórica e conceptual», V Congresso Português de 
Sociologia – 12 a 15 de Maio de 2004, Universidade do Minho, Braga, pág.1. 
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JOAQUIM CAEIRO define Terceiro Setor como «conjunto das organizações de 

interesse mútuo em conjunto com aquelas que, embora dependentes de subsídios do 

Estado e do mecenato das empresas privadas, centram-se no campo da ação e da coesão 

social. Deste ponto de vista as instituições do Terceiro Setor têm um carácter privado, 

não visam fins lucrativos, apresentam uma gestão autónoma, mas atuam na esfera 

pública como forma de satisfação de necessidades globais»4.  

 

O projeto «The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project» 5 da 

Universidade de Johns Hopkins nos EUA foi o grande impulsionador do campo de 

investigação sobre as organizações não lucrativas ou voluntárias, permitindo a 

internacionalização deste campo de investigação. O projeto pretendeu estabelecer um 

conjunto de critérios que caracterizam o setor não lucrativo à escala internacional6.  

Seguindo os critérios ou as «cinco dimensões básicas» 7 da definição estrutural-

operativa de organização não lucrativa, estamos perante uma organização deste tipo se a 

mesma for uma entidade formalizada ou instituída 8 ; privada 9 ; não distribuidora de 

lucro10; autogovernada11 e voluntária12. 

A definição oferecida por JOAQUIM CROCA vai ao encontro destes critérios13.  

FRACISCO NUNES amplia o leque de critérios, adicionando as finalidades de bem-

estar ou o equilíbrio social e modelo organizacional, inspirado nas fórmulas 

empresariais praticadas pelos restantes setores. Dentro do conceito de Terceiro Setor, 

este autor afirma que «a tradição vai no sentido de considerar como elementos 

 
4Cfr.CAEIRO, JOAQUIM MANUEL CROCA, «Economia social: conceitos, fundamentos e tipologia», in Revista Katálysis, Vol. 
11, número 1, Janeiro- Junho, 2008, pág. 64. 
5Disponível em http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/09/USA_CNP_WP18_1996.pdf. 
6Cfr.QUINTÃO, CARLOTA, «Terceiro Sector- elementos para referenciação teórica e conceptual», ob.cit., pág.8. 
7Cfr.SALAMON, LESTER M, « The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project» 1996, pág.22. 
8 Este critério não impõe que a organização esteja oficialmente registada, apenas exige uma formalização no sentido em que estas 
organizações necessitam de ter um instrumento organizativo, um conjunto de regras institucionais e membros regularmente eleitos. 
«In practice, this means that the entity must have a no oganizing instrument, some governing rules, and regularly chose nofficers» 
(tradução livre).Cfr.SALAMON, LESTER M, « The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proiect» ob.cit., pág.23. 
9Organizações institucionalmente separadas do Estado. Todavia, não ficam excluídas as organizações que recebem financiamentos 
significativos do setor público - «Here, again, solong as "private" and "nongovernmental" are not interpreted to exclude 
organizations receiving significant financial support from the public sector» (tradução livre).Cfr.SALAMON, LESTER M, 
«TheJohns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proiect», ob.cit., pág.23. 
10Com isto não se impede que estas organizações obtenham lucro, apenas, estão impedidas de distribuir o lucro pelos seus membros. 
«An organization must be operated in such a way that "no part of..[its] earnings inures to the benefit of' the organization's officers or 
directors and the organization's founding documents must stipulate this» (tradução livre) .Cfr.SALAMON, LESTER M, «TheJohns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proiect», ob.cit., pág.24. 
11Estas organizações, seguindo esta definição, possuem um mecanismo interno de autogoverno. Incluem-se aqui, entre outros, os 
procedimentos formais inerentes à escolha dos dirigentes, a dissolução da organização- «organizations that have their own internal 
mechanism for self-government».Cfr. SALAMON, LESTER M, «The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proiect», 
ob.cit., pág.25. 
12Este critério encontra-se intimamente interligado com o critério da não distribuição dos lucros, no sentido em que os membros 
destas organizações não a integram com o objetivo de obtenção de proveitos próprios mas com o objetivos inerentes ao interesse 
público -«The general thrust of the argumente is that if organizations are able to attract volunteers and to operate without the 
promise of distributing profits, they must have some public purpose attraction to them» SALAMON, LESTER M, «The Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proiect» , ob.cit., pág.25. 
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determinantes na esfera económica da intervenção social as instituições sem fins 

lucrativos, as quais se apresentam com uma vocação interclassista nas formas de 

solidariedade praticadas (…)»14.  

DOMINGOS FARINHO15 elenca dois critérios: i) O critério simples e ii) O critério 

complexo, que, de forma generalizada, pretendem determinar as características das 

organizações do Terceiro Setor. Assim sendo, estamos perante organizações não 

lucrativas, que não prosseguem nenhum interesse que não seja público (critério simples) 

e que visam a satisfação do interesse social em detrimento do retorno do lucro inicial 

investido (critério complexo). No entanto, existe a possibilidade de estas organizações 

possuírem e combinarem características dos restantes sectores, isto é, embora o lucro 

não seja uma das características das organizações do Terceiro Setor, estes não ficam 

impedidos de o prosseguir.  

No entendimento de DOMINGOS FARINHO16 a voluntariedade constitui um dos 

critérios do Terceiro Setor que se situa entre os extremos do critério simples e 

complexo, referidos supra.  

É precisamente no voluntarismo que assenta a origem do Terceiro Setor.  

CARLOTA QUINTÃO17 considera que a emergência do Terceiro Setor é fruto da 

sequência de quatro fases: i) A emergência das iniciativas e experiências 

revolucionárias no século XIX. Fase que ficou marcada por movimentos de cariz social 

e pelo liberalismo económico. Perante a incapacidade do Estado na criação de soluções 

capazes de responder às dificuldades sociais e económicas surgiram os movimentos do 

cooperativismo, o mutualismo e o associativismo, como resposta alternativa ao 

capitalismo. Pretendia-se a valorização do trabalhador em detrimento do lucro.  

Surgem as cooperativas de consumo, com funções de distribuição e garantia de 

acesso aos bens de primeira necessidade e as sociedades de socorro mútuo, que 

assumem importância na proteção no caso invalidez e morte. O Terceiro Setor fica 

marcado pelo voluntarismo protagonizado pela sociedade civil.  

ii) A segunda fase surge como decorrência natural da crescente importância que estas 

três organizações vão assumindo, reportando-se ao século XX a institucionalização das 
                                                                                                                                
13Cfr.CAEIRO, JOAQUIM MANUEL CROCA, «Economia social: conceitos, fundamentos e tipologia», in Revista Katálysis, Vol. 
11, número 1, Janeiro- Junho, 2008, pág. 64. 
14Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.40. 
15Cfr.FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «O que é o Terceiro Setor? O Direito do Terceiro Setor em Portugal - Brevíssima viagem 
à relação com o Estado», in II Encontro Luso-Brasileiro de Direito, tensões entre o público e o privado, Universidade FUMEC, 10 a 
12 de Setembro de 2013. 
16Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «O que é o Terceiro Setor? O Direito do Terceiro Setor em Portugal - Brevíssima viagem 
à relação com o Estado», ob.cit. 
17Cfr.QUINTÃO, CARLOTA, «Terceiro Sector- elementos para referenciação teórica e conceptual», ob.cit., Braga. 
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organizações do Terceiro Setor (OTS). Ao longo do século XIX as OTS deixam de estar 

associadas exclusivamente à correção de falhas do mercado e expandem a sua 

intervenção a novas áreas. Ao longo do século XIX o corporativismo, o mutualismo e o 

associativismo vão desenvolver a sua atividade em variadíssimos setores, como a banca, 

a segurança social, a educação, a saúde e a produção de bens.  

Apesar de variadas, as organizações partilham objetivos comuns de cariz social - 

como a prossecução de princípios filantrópicos, de entreajuda, nomeadamente na 

intervenção em situações de carência - e de cariz «pessoal», relacionado com a própria 

estrutura e organização interna, mormente objetivos de autonomia face ao Estado.   

iii) A terceira fase corresponde ao movimento de união entre o Estado e o Mercado e 

a instrumentalização das organizações do Terceiro Setor (OTS). Como referido supra, 

as organizações pretendiam alcançar a sua gestão autónoma, no entanto, no período pós-

Segunda Guerra Mundial, assistimos ao aumento do poder de controlo do Estado sobre 

as OTS. O período pós-guerra caracteriza-se por uma enorme precariedade social, nesse 

sentido urge a necessidade de assegurar a proteção social da população. O Estado 

aproveitando-se da lógica inerente a estas organizações e a sua capacidade de 

intervenção, optou pela instrumentalização das organizações do Terceiro Setor como 

forma de assegurar o Estado Social, desempenhando estas organizações uma dupla 

função: de proteção social ou garantia do Estado-providência e uma função económica 

de fornecimento de bens e serviços públicos. 

Com o crescimento do setor público e do Estado-providência, o Estado aumentou a 

sua função fiscalizadora sobre as OTS, controlando as organizações privadas que 

desempenhavam atividades em setores como a educação, a saúde e trabalho. O controlo 

e a fiscalização exercida pelo Estado sobre as organizações do Terceiro Setor ao longo 

de três décadas tiveram consequências graves ao nível da «especificidade 

original»18destas organizações. Algumas das organizações ficaram submetidas à lógica 

do mercado, eliminando-se desta forma a própria natureza e os princípios orientadores 

de atuação, consequentemente, assistimos a uma aproximação de algumas OTS ao setor 

público e ao setor privado lucrativo.  

O advento surge no século XX com o desenvolvimento do capitalismo e a criação do 

Estado-Providência, assistimos a um desinteresse pelas organizações do tipo 

associativo. O Terceiro Setor, na figura das suas organizações, tinha desempenhado um 

papel relevante na reconstrução da Europa pós-guerra. Todavia, o rápido crescimento 
 
18Cfr.QUINTÃO, CARLOTA, «Terceiro Sector- elementos para referenciação teórica e conceptual», ob.cit., pág.5. 
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económico pós-segunda guerra mundial fomentou a ideia de que a crise do capitalismo 

tinham chegado ao fim e que o sistema era capaz de garantir o bem-estar da sociedade.  

iv) A quarta fase fica marcada pela «renovação das organizações do Terceiro 

Setor»19com a crise dos anos 70, assistimos a uma mudança de paradigma, favorável às 

aspirações de autonomia destas organizações. 

 A crise do fordismo, do Estado-providência, o desenvolvimento tecnológico e do 

«socialismo real» permitiram o ressurgimento e o crescimento do movimento 

associativo20.  

VASCO ALMEIDA 21  entende que a teorização e o estudo do Terceiro Setor 

decorrem, em primeira linha, da conjugação dos sucessivos acontecimentos, 

nomeadamente a crise da década de 70; a mutação do papel do Estado e o crescimento 

desmesurado das organizações não lucrativas, que impulsionaram o reconhecimento 

gradual desta realidade.  

Assistimos ao longo das décadas que se seguiram à crise dos anos 70 a uma 

aproximação dos vários ramos do Terceiro Setor e a um novo movimento de renovação. 

A nova metodologia adotada pelas organizações do Terceiro Setor é destacada na 

Ação Piloto da Comissão Europeia de 1997 denominada por «The Third System 

Employment and Local Development». Neste projeto, a Comissão alertou para a 

existência de duas gerações distintas de OTS ou, por outras palavras, a existência de um 

«novo» e «velho» Terceiro Setor. 

O «novo» Terceiro Setor é fruta da inovação operada na organização das OTS 

através da adoção de novas metodologias, que surgem perante a existência de novas 

necessidades sociais. Com a criação de novas parecerias de trabalho em rede, do 

desenvolvimento de apoios técnicos e financeiros e de enquadramentos legais 

apropriados, visa-se alcançar objetivos de autonomia e sustentabilidade e delimitação do 

seu quadro de atuação em domínios como o emprego e a proteção social22.  

É precisamente no domínio do emprego e da segurança social que reside um dos 

grandes contributos do Terceiro Setor, destacando-se ainda o trabalho desenvolvido na 

luta contra a exclusão social, do desenvolvimento local e na própria produção de bens e 

 
19Cfr.QUINTÃO, CARLOTA, «Terceiro Sector- elementos para referenciação teórica e conceptual», ob.cit., pág.5. 
20Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.25. 
21Cfr.ALMEIDA, VASCO, in «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», 
Março de 2010, Universidade de Coimbra, pág. 15. 
22Cfr.QUINTÃO, CARLOTA, «Terceiro Sector- elementos para referenciação teórica e conceptual», ob.cit.,pág.10. 
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serviços em áreas de extrema importância como a educação, a saúde, a cultura e o 

desporto.  

O Centro de Informação Europeia Jacques Delors no documento denominado 

«Economia social na União Europeia»23 entende que deve ser afastada uma abordagem 

do conceito de Terceiro Setor onde o foco se centre apenas no tipo de atividade 

prosseguida pelas organizações. Em vez disso, deve ser tida em consideração o conjunto 

princípios e valores partilhados pelas organizações, com especial relevo dos valores da 

primazia da democracia, da participação dos parceiros sociais e dos objetivos sociais 

sobre o lucro pessoal. Neste contexto, podemos concluir que o Terceiro Setor surge 

associado à «introdução de mecanismos democráticos no seio da produção industrial e 

do mundo capitalista»24.SÍLVIA FERREIRA afirma que podemos falar de um poder 

político das organizações do Terceiro Setor25.  

Esta afirmação pode ser apoiada pelo papel representativo que, de forma indireta, as 

OTS assumem, uma vez que estas funcionam como «canal das exigências públicas 

perante o Estado», no sentido em que as mesmas atuam como mecanismo de pressão no 

«fornecimento estatal de serviços sociais»26. Podendo, igualmente, as organizações do 

Terceiro Setor ser encaradas «como motor da própria democratização e reformulação do 

Estado»27. 

 

Em Portugal, FRANCISCO NUNES entende que perante «um Estado que pretendia 

constituir-se como Estado-Providência mas que na prática social se mostrou 

limitado» 28 deve ser questionada a própria existência de um Estado-Providência. 

Concluindo, de seguida, que apenas podemos falar num «Estado Semi-Providência». 

Esta afirmação é sustentada com base na seguinte ordem de ideias: i) Em primeiro 

lugar, importa destacar o facto de em Portugal o Estado nunca ter adotado o modelo de 

Estado-Providência típico de um Estado de «bem-estar»29. SÍLVIA FERREIRA afirma 

que em Portugal o estudo das relações entre o Estado e o Terceiro Setor surge no 

 
23Cfr.«EUROPA 2020 - Economia Social na Europa», disponível em http://www.eurocid.pt. 
24Cfr.«Europa 2020 - Economia Social na Europa», disponível em http://www.eurocid.pt. 
25Cfr.FERREIRA, SÍLVIA, «O papel de movimento social das organizações do Terceiro sector em Portugal» in Atas dos ateliers do 
Vº Congresso Português de Sociologia, Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Ação, pág. 81. 
26Cfr.FERREIRA, SÍLVIA, «As organizações do terceiro sector na reforma da Segurança Social», IV Congresso Português de 
Sociologia, 17-19 de Abril, 2000, pág.4. 
27Cfr.FERREIRA, SÍLVIA, «As organizações do terceiro sector na reforma da Segurança Social», ob.cit., pág.16. 
28Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.25. 
29 Em um Estado de Bem-estar típico o processo de constituição do Estado-Providência rege-se pelos seguintes fatores: a 
participação autónoma dos trabalhadores e do capital; um sistema político capitalista e democrático; relação entre acumulação e 
legitimação; elevado nível de despesas em investimentos e consumos sociais; efetiva consagração de direitos sociais. Cfr. NUNES, 
FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.25. 
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contexto de um «Estado-providência fraco e uma sociedade providência forte»30, em 

razão da importante intervenção da sociedade civil como forma de compensar as falhas 

de intervenção Estatal na satisfação das necessidades da comunidade. Crescem e 

assumem uma importância cada vez mais significativa as associações e mutualidades.  

Não obstante, segundo a autora, as Misericórdias arrogaram-se do papel de 

protagonistas do panorama nacional da emergência do Terceiro Setor. Na origem deste 

fenómeno está a importância de valores como a família e a sociabilidade, associada à 

enorme influência exercida pela Igreja no âmbito da inserção social e o apoio do Estado.  

Portugal não é o único exemplo de forte intervenção da Igreja no âmbito do Terceiro 

setor 31  porém, VASCO ALMEIDA 32  considera que o traço distintivo da realidade 

portuguesa em relação à realidade europeia deve-se à ausência de secularismo do 

Estado. Esta ausência de separação Igreja-Estado é ainda hoje visível, desempenhando a 

Igreja um papel preponderante no domínio da ação social33. 

Em Portugal assistimos ao longo do século XII ao crescimento de organizações com 

caráter religioso. A misericórdia de Lisboa, criada por iniciativa da Rainha D. Leonor a 

15 de Agosto de 1498, representa a primeira misericórdia instituída. As organizações 

inspiradas na Igreja Católica, tais como as confrarias ou irmandades, albergarias, 

hospitais foram, no século XV, anexadas pelas misericórdias, desempenhando 

importantes funções no âmbito da proteção social.  

As misericórdias são o melhor exemplo da forte ligação do Estado e da Igreja. 

VASCO ALMEIDA entende que podemos falar na existência de um «estatuto quase-

público»34da Igreja.  

No período da industrialização e com o movimento operário e socialista dá-se o 

crescimento das mutualidades em setores como a saúde, a educação, o crédito e a 

cultura. Ainda neste período emerge o movimento cooperativo cuja Lei Basilar data de 

2 de Julho de 1867. 

O Estado Novo marca o período de estagnação do Terceiro Setor em Portugal que 

afetou sobretudo o movimento mutualista e cooperativo. Sob a égide do lema «Deus, 

Pátria e Autoridade», a forte intervenção do Estado no Terceiro Setor processa-se em 

 
30Cfr.FERREIRA, SÍLVIA, «As organizações do terceiro sector na reforma da Segurança Social», ob.cit., pág.1.  
31Outro exemplo é o caso do Reino Unido. 
32Cfr.ALMEIDA,VASCO, in «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», ob.cit., 
pág.100. 
33Em 2000 a Igreja Católica era responsável por 70% da ação social em Portugal. Cfr. NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e 
CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e potencialidades», ob.cit., pág.27. 
34Cfr.ALMEIDA, VASCO, in «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», 
ob.cit., pág.100. 
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relação às iniciativas da sociedade civil. A Maçonaria também teve algum relevo em 

Portugal no século XIX e início do século XX, altura em que os seus membros foram 

perseguidos e a sua atividade foi extinta pelos ditames do Estado Novo35.  

O período de ditadura em Portugal caracteriza-se por uma relação triangular Estado-

Igreja-Terceiro Setor, em que são perseguidos os movimentos contra os «valores da 

Nação».  

Consagra-se o princípio supletivo do Estado em áreas como a assistência social e a 

saúde36. 

 Surgem as «instituições de assistência privada», assumindo as Misericórdias um 

papel importante enquanto «centro coordenador de toda a assistência social a realizar 

nas circunscrições concelhias»37.  

Com o pós-25 de Abril e a entrada de Portugal na UE dá-se uma mudança de 

paradigma. Na década de 70 é criado o SNS. As cooperativas pluralizam-se e são 

reconhecidas na Constituição de 1976 e, posteriormente, no Código Cooperativo de 

1980. O movimento associativo também conhece um forte crescimento em áreas como 

o ensino especial e o apoio à terceira idade. Neste contexto de progresso destacam-se as 

IPSS enquanto parceira do Estado no domínio da ação social38.  

Apesar da evolução positiva do Terceiro setor em Portugal, DOMINGOS FARINHO 

aponta igualmente algumas falhas ao Terceiro Setor, nomeadamente quanto à respetiva 

previsão legal. Existe uma grande dispersão legislativa, variando o regime jurídico 

aplicável consoante o tipo de organização em causa39.  

FRANCISCO NUNES 40  considera fundamental a elaboração de uma legislação 

específica para o Terceiro Setor, sob a égide do princípio «para coisas diferentes deve 

haver legislação diferente». Ao invés do que sucede no nosso ordenamento jurídico, em 

que são aplicáveis às OTS a legislação prevista para o setor público e privado.  

 
35Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.27-28. 
36Cfr.ALMEIDA, VASCO, in «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social ob.cit., 
pág.101. 
37Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.59. 
38Cfr.ALMEIDA,VASCO, in «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», ob.cit,, 
pág.102. 
39Direito Privado:As associações regem-se pelo Código Civil - princípio da autonomia, estrutura obrigatória mínima e défice de 
regras de governo; As Fundações regem-se pelo Código Civil e a Lei-Quadro das Fundações e as Sociedades comerciais estão 
previstas no Código das Sociedades Comerciais. Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «O que é o Terceiro Setor? O Direito do 
Terceiro Setor em Portugal - Brevíssima viagem à relação com o Estado»,ob.cit. 
40Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.248. 



22 

 

Na mesma linha de raciocínio, DOMINGOS FARINHO entende que a grande 

dispersão legislativa se traduz num aspeto negativo, defendendo a emergência de um 

novo tipo de Terceiro Setor em Portugal41.  

 

Em sede de aplicação dos critérios fornecidos pelo Projeto «Comparative Nonprofit 

Sector Project» do Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, FRANCISCO 

NUNES considera que em relação ao caso português, estes critérios não devem ser 

analisados isoladamente, «a inclusão [de uma organização no Terceiro Setor] deveria 

ser decidida através da presença, numa dada organização, não de apenas uma destas 

características, mas sim de uma constelação delas»42. Por outras palavras, analisando 

cada um dos critérios separadamente poderá ser subsumível à categoria de OTS 

qualquer organização. FRANCISCO NUNES entende que o mesmo problema se coloca 

em relação a questão da não distribuição de lucros. 

Efetivamente, tomando apenas em consideração este critério, as Fundações e as 

Cooperativas seriam excluídas do Terceiro Setor, pois as mesmas admitem, em certos 

casos, a distribuição de excedentes. Por conseguinte, a realidade portuguesa não se pode 

cingir apenas ao critério da não distribuição de lucros.  

Em suma, a emergência do Terceiro Setor resulta da necessidade de intervenção por 

parte das organizações que surgem no seio da sociedade civil, como forma de «aliviar» 

o Estado das suas múltiplas atribuições. Com efeito, surgem no seio da comunidade 

civilística novas formas jurídico-privadas de organização e atuação administrativa. 

Consequentemente, assistimos a uma descentralização e redução do papel do Estado, 

cabendo às Organizações do Terceiro Setor (OTS) prosseguir as atribuições que o 

Estado não consegue ou não deseja prosseguir e as que as entidades privadas não 

vislumbram a possibilidade de obtenção de lucro. 

 As OTS funcionam como substitutas do Estado-Providência, na medida em que 

prosseguem um conjunto de atribuições Estaduais: o fornecimento de bens e serviços 

públicos ou semipúblicos, existindo uma relação entre estas e o próprio Estado, na 

medida em que o fornecimento de bens e serviços são financiados mediante a 

celebração de contratos.  

 
41Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «O que é o Terceiro Setor? O Direito do Terceiro Setor em Portugal - Brevíssima viagem 
à relação com o Estado»,ob.cit. 
42Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», ob.cit., pág.40. 
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Pela crescente importância que as OTS têm vindo a assumir LÍCINIO LOPES 43 

defende a existência de um setor não lucrativo designado por «Terceiro Setor» como 

mecanismo de delimitação e autonomização perante o Estado e o Mercado e, dentro 

deste, o autor defende a criação de uma subcategoria denominada «subsetor da 

solidariedade social». Esta subcategoria tem como propósito abranger as instituições 

que têm como fundamento o princípio da solidariedade. Concretizando, desta forma, a 

exigência Constitucional vertida na norma do art.82º da CRP, que prevê a «coexistência 

de três sectores de propriedade dos meios de produção» - o setor público, o setor 

privado e sector cooperativo e social. FRANCISCO NUNES44 defende que, para tal, é 

fundamental munir o Terceiro Setor com os mesmos mecanismos do setor público e 

privado.  

DIOGO FREITAS DO AMARAL vai mais longe e apela à criação de um quarto 

setor. Nas palavras do autor «é indispensável sublinhar e valorizar a existência de um 

outro setor privado muito diferente – um setor não lucrativo, de fins altruístas, que se 

entrega a atividades humanitárias, culturais e de solidariedade social», onde seriam 

destacadas as pessoas coletivas de utilidade pública enquanto «coração e o nervo deste 

quarto setor», onde, como veremos, as IPSS se integram45. Logo, as pessoas coletivas 

de utilidade pública e, com elas, as IPSS, seriam autonomizadas do próprio Terceiro 

Setor. 

Apensar da existência de fronteiras concetuais entre os vários setores, não se visa 

fomentar a criação de barreiras entre estas três realidades, isto significa que existe um 

incentivo à eliminação das barreiras entre o setor público, privado e o Terceiro Setor, de 

forma a permitir que este último possa intervir com os restantes. Isto é, apesar de existir 

um distanciamento conceitual entre o Estado, o Mercado e o Terceiro Setor, não 

significa que este último renegue a existência do Estado e do Mercado. Havendo, 

inclusive, financiamentos públicos para o desenvolvimento das atividades 

desempenhadas pelas organizações do Terceiro Setor, mormente, os instrumentos de 

cooperação, que constituem o objeto da presente dissertação.   

Dentro das OTS, as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) possuem 

um conjunto de caraterísticas sui generis que as coloca no patamar superior de 

preferências do Estado, comparativamente às restantes instituições do Terceiro Setor e 

 
43Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», Coimbra, Almedina, 2009, pág.269. 
44Cfr.NUNES, FRANCISCO; RETO, LUÍS e CARNEIRO, MIGUEL, «O Terceiro setor em Portugal: Delimitação, caracterização e 
potencialidades», Instituto António Sérgio do Setor Cooperativo (INSCOOP), Lisboa, 2001, pág.249. 
45Cfr.AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, Almedina, 2ª Edição, 1997, pág. 577. 
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às restantes Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, no momento de seleção do parceiro 

privado para a prestação de serviços de cariz social.  

 

Ao abrigo do princípio da subsidiariedade é notória no nosso ordenamento jurídico o 

movimento operado pela prática legislativa de sucessiva convocação das instituições 

particulares de solidariedade na prestação de serviços em domínios anteriormente da 

reserva do Estado e da repartição de responsabilidades entre o Estado e as IPSS, 

decorrente da delegação e devolução nas IPSS do papel primordial no universo da 

prestação de serviços de ação social.  

Neste domínio, os acordos de cooperação representam o mecanismo jurídico-

contratual por excelência da convocação das IPSS e são uma expressão clara da 

importância e da idoneidade das IPSS no desenvolvimento e de atuação no domínio 

social.  

Anteriormente à publicação do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, o Despacho 

Normativo n.º 75/92, de 20 de Maio, recentemente revogado pela Portaria n.º196-

A/2015, de 1 de Julho, definia os critérios gerais de cooperação entre os centros 

regionais de segurança social e as instituições particulares de solidariedade social.  

O recém-publicado Decreto-Lei (DL) n.º 138/2013, de 9 de Outubro, veio estender 

os mecanismos jurídico-contratuais ao domínio da saúde.  

Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro, define as formas de articulação do 

Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), enquadradas no 

regime da Lei de Bases da Economia Social, aprovada pela Lei n.º 30/2013, de 8 de 

Maio e estabelece, ainda, o regime de devolução dos hospitais das misericórdias, que 

por força do Decreto-Lei n.º 704/74, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

14/80, de 26 de Fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 618/75, de 11 de Novembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 519 -G2/79, de 29 de Dezembro, foram integrados no setor público 

e são atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS.  

Em consonância, o Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro, estabelece dois 

regimes distintos, o regime de articulação do Ministério da Saúde e dos 

estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições 

particulares de solidariedade social (IPSS) e o regime de devolução dos hospitais às 

misericórdias. 
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Apesar de regimes distintos, o legislador ordinário fixou três modelos de articulação 

entre Estado e as IPSS: o acordo de gestão, o acordo de cooperação e as convenções.  

 

Sucederam à publicação do DL n,º 138/2013, de 9 de Outubro, a publicação de 

outros diplomas imprescindíveis no presente domínio, mormente, o Decreto-Lei n.º 

172-A/2014, de 14 de Setembro, (Novo Estatuto das IPSS), a Lei n.º 30/2013, de 8 de 

Maio (Lei de Bases da Economia Social) e a Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho.  

O estudo destes diplomas em articulação com o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, é 

imprescindível.  
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CAPÍTULO I 

Da Perspetiva Subjetiva: As IPSS e o SNS 
 

O Decreto-Lei (DL) n.º 138/2013 tem como objeto i) A definição das «formas de 

articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 

enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social, aprovada pela Lei n.º 

30/2013, de 8 de Maio» e ii) O regime de devolução dos hospitais das misericórdias.  

A presente análise irá iniciar-se com o âmbito subjetivo, as IPSS, únicos parceiros 

sociais do Estado admitidos para efeito do DL n.º138/2013 para, de seguida, 

analisarmos os parceiros públicos e as exigências concretas da prestação de serviços no 

domínio do SNS, uma vez que o DL n.º 138/2013 delimita o campo de ação dos acordos 

ao SNS ou, por outras palavras, recorta o universo da celebração dos acordos ao SNS.  

§1. As Instituições Particulares de Solidariedade Social - Enquadramento Legal 

1.1. O Regime Jurídico das Pessoas Coletivas de Utilidade Pública 
  

As instituições particulares de interesse público são entidades privadas que 

prosseguem fins de interesse público, ou seja, fins coincidentes com os da 

Administração Pública, ficando, por isso, sujeitas, em alguns aspetos do seu regime, ao 

Direito Administrativo. O seu regime jurídico é composto por «um misto» de direito 

administrativo e direito privado. 

A primeira ideia que importa reter é o de que o direito administrativo não regula 

apenas a Administração Pública, este ramo pode igualmente disciplinar pessoas 

coletivas privadas como as instituições em apreço.  

As instituições particulares de interesse público encontravam-se expressamente 

previstas no art.2º n.º5 do CPA46. A denominação surge por influência da doutrina de 

DIOGO FREITAS DO AMARAL47.  

DIOGO FREITAS DO AMARAL define as instituições particulares de interesse 

público como «pessoas coletivas privadas que, por prosseguirem fins de interesse 

público, têm o dever de cooperar com a Administração Pública e ficam sujeitas, em 

parte, a um regime especial de Direito Administrativo»48. Como veremos ao longo do 

 
46Na redação do DL n.º 442/91, de 15 de Novembro. O preceito foi revogado pelo DL n.º 4/2015, de 7 de Janeiro. 
47Cfr.SOUSA, MARCELO REBELO DE, «Lições de Direito Administrativo – Volume I», Lisboa, Lex, 1999, pág.405. 
48Cfr.AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, 2ª Edição, Almedina, 1997, pág. 550. 
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presente capítulo, esta definição não se enquadra, nos exatos em que é oferecida, no 

Regime Jurídico das Pessoas Coletivas de Utilidade Pública (RJPCUP) e, especialmente, 

no estatuto das IPSS (EIPSS). Portanto, é preferível a adoção de uma definição menos 

«impositiva» de instituições particulares de interesse público, como a oferecida por 

MARCELO REBELO DE SOUSA, o autor define a figura em apreço como «pessoas 

coletivas privadas sujeitas a regime administrativo, na medida em que participam, ainda 

que de modo mediato, não necessário, e sem ser por direito próprio, no exercício da 

função administrativa do Estado-coletivo»49 . A definição não assenta no «dever de 

cooperar», ao contrário da noção anterior.  

DIOGO FREITAS DO AMARAL elenca três razões que precedem e justificam o 

surgimento das instituições particulares de interesse público: a incapacidade da 

Administração Pública em dar resposta a todas as tarefas que lhe são incumbidas e de 

cuja realização não se pode eximir, visto estarem em causa a satisfação das necessidades 

coletivas. Perante esta limitação a Administração encarrega empresas privadas na 

prossecução de funções administrativas, as concessões de serviço público ou de obras 

públicas são manifestações dessa incapacidade. Neste caso, estamos perante o exercício 

privado de funções públicas. 

Em outros casos, é a própria lei a reconhecer a relevância para o interesse coletivo 

de determinadas coletividades privadas, de tal modo que as mesmas ficam sujeitas ao 

poder de fiscalização e/ ou a intervenção da Administração Pública – ex: as sociedades 

de interesse coletivo e as empresas intervencionadas. Aqui estamos perante o controle 

público de atividade privada. 

 Noutras situações, a lei pode ainda admitir a criação de entidades privadas por 

iniciativa particular, de base voluntarista e altruísta, para exercerem atividades em 

certos domínios de interesse público em simultâneo com a Administração Pública. Ex: 

as instituições de assistência ou de beneficência. É a designada coexistência colaborante 

entre atividade públicas e privadas50.  

Quanto às espécies com relevo para o Direito Administrativo, as instituições 

particulares de interesse público podem ser: sociedades de interesse coletivo ou pessoas 

coletivas de utilidade pública. 

Uma das característica que permite distinguir as sociedades de interesse coletivo das 

pessoas coletivas de utilidade pública é a prossecução, por parte daquelas, de fins 

 
49Cfr.SOUSA, MARCELO REBELO DE, «Lições de Direito Administrativo – Volume I», ob.cit, pág.404. 
50Cfr.AMARAL, DIOGO FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág. 557. 
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lucrativos. Esta característica acarreta um conjunto de consequências, embora não seja 

excluída a hipótese de coincidência entre os fins das sociedades de interesse coletivo 

com os fins de interesse público do Estado. O grau de coincidência é necessariamente 

distinto, comparativamente a que se verifica entre as pessoas coletivas de utilidade 

pública e o Estado. A CRP sugere esse entendimento no art.63º n.º5 ao restringir o 

apoio do Estado às IPSS e a «outras de reconhecido interesse público sem carácter 

lucrativo». Por conseguinte, a integração das sociedades de interesse coletivo numa 

categoria conjunta com as pessoas coletivas de utilidade pública é questionável, 

precisamente em razão da aproximação das primeiras ao segundo setor, ao contrário do 

que sucede com as pessoas coletivas de utilidade pública. 

Integram as sociedades de interesse coletivo, entre outras entidades 51 , as 

concessionárias de serviços públicos ou da exploração de bens do domínio público.  

 

Quanto às pessoas coletivas de utilidade pública, o DL n.º 460/77, de 7 de Novembro, 

alterado e republicado pelo DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro, regula o processo de 

declaração de utilidade pública. 

No art.1º são definidas as pessoas coletivas de utilidade pública, nos termos deste 

artigo «são pessoas coletivas de utilidade pública as associações ou fundações que 

prossigam fins de interesse geral, ou da comunidade nacional ou de qualquer região ou 

circunscrição, cooperando com a administração central ou a administração local, em 

termos de merecerem da parte desta administração a declaração de utilidade pública». 

O estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública é atribuído por declaração do 

Primeiro-Ministro52 às associações ou fundações que prossigam fins de interesse geral e 

que sejam merecedoras desse título pela relação de cooperação que mantém com a 

Administração Central ou a administração local53. 

O processo de declaração de utilidade pública parte da iniciativa dos interessados, 

das pessoas coletivas. A atribuição do título de utilidade pública é feita caso a caso 

mediante prova oferecida no requerimento inicial, art.5º, que demonstre a atividade 

desenvolvida e os fins prosseguidos pelas associações e fundações, art 2º e 4º.  

 
51Segundo MARCELLO CAETANO são sociedades de interesse coletivo «a) as sociedades concessionárias de obras públicas, de 
serviços públicos, ou da exploração de coisas do domínio público; b) as sociedades que exerçam alguma atividade em regime de 
exclusivo ou com privilégio especial; c) as sociedades que exerçam atividades consideradas por lei de interesse coletivo ou com 
privilégio especial; d) as sociedades que por lei ou pelos seus estatutos sejam de economia mista; e) as sociedades de economia 
pública». Cfr. CAETANO, MARCELLO, «Manual de Direito Administrativo, Vol. I», Almedina Coimbra, 1980, pág.414. 
52Cfr. Art.3º do DL n.º460/77, na redação do DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro. 
53Cfr.Art.1º n.º1 do DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro. 
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Efetivamente, pelos efeitos jurídicos que decorrem da declaração de «utilidade 

pública» 54 não estamos perante um procedimento arbitrário, podendo inclusive ser 

solicitado pareceres adjuvantes a quaisquer entidades públicas ou privadas.  

 

LICINIO LOPES entende que a declaração de «utilidade pública» constitui um ato 

constitutivo e não meramente declarativo. O autor considera que mediante a declaração 

inicia-se um processo de conversão de uma situação de fato numa situação jurídica. 

Além disso, ao ato de declaração de utilidade pública associam-se efeitos jurídicos 

especiais contemplados nos art.9º, 10º, 11º e 12º do diploma em análise e que se 

traduzem em isenções fiscais e outras regalias mas que comportam igualmente deveres, 

a título de exemplo, a apresentação de contas anual à Presidência do Conselho de 

Ministros [art.12ºa)].  

Sem prejuízo, o destaque cabe à norma do art.4º. No n.º1 e n.º 2 do artigo em apreço 

são contemplados dois regimes distintos. Enquanto o n.º2 prevê a possibilidade de 

declaração de utilidade pública às associações ou fundações que comprovam, após um 

período de 3 anos, o seu efetivo e relevante funcionamento5556, o nº1 estabelece a 

hipótese de declaração de utilidade pública logo após a constituição das associações e 

fundações que prossigam um dos fins do art.416º do Código Administrativo57. Por força 

do art. 8º do NEIPSS as IPSS incluem-se nos casos previstos no n.º1 do art.4º, aquele 

artigo atribui o efeito automático da natureza de pessoa coletiva de utilidade pública às 

IPSS registadas «nos termos regulamentados pelas respetivas portarias». Em suma, após 

o registo das IPSS estas adquirem a natureza de pessoas coletivas de utilidade pública, 

ficando dispensadas, deste modo, do ónus da prova relevância para o interesse geral da 

atividade desenvolvida e da constituição de uma relação de cooperação com a 

Administração. 

 

Recuperando a definição de instituições particulares de interesse público oferecida 

por DIOGO FREITAS DE AMARAL, o autor afirma que as mesmas prosseguem fins 

 
54Cfr. Art.9º, art.10º e art.12º do DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro. 
55No DL n.º460/77, de 7 de Novembro o prazo era de 5 anos, art.4º n.º2 «As restantes associações ou fundações só podem ser 
declaradas de utilidade pública ao fim de cinco anos de efetivo e relevante funcionamento, salvo se especialmente dispensadas desse 
prazo em razão de circunstâncias excecionais». 
56 O novo DL n.º 391/2007 prevê no art.4º n.º3 uma exceção «O prazo referido no número anterior pode ser dispensado quando se 
verifique alguma das seguintes condições relativamente à entidade requerente: a) Desenvolver atividade de âmbito nacional; b) 
Evidenciar, face às razões da sua existência ou aos fins que visa prosseguir, manifesta relevância social». 
57Cfr.Art. 416º Código Administrativo- são pessoas coletivas de utilidade pública as «associações beneficentes ou humanitárias e os 
institutos de assistência ou educação, tais como hospitais, asilos, casas pias, creches, lactários, albergues, dispensários, sanatórios, 
bibliotecas e estabelecimentos análogos, fundados por particulares, desde que umas e outros aproveitem em especial aos habitantes 
de determinada circunscrição e não sejam administrados pelo Estado ou por um corpo administrativo».  
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de «interesse público» todavia, o art.1º do RJPCUP apenas faz referência aos fins de 

«interesse geral». Nesta sede, defende DOMINGOS FARINHO que as pessoas 

coletivas de utilidade pública desenvolvem atividades «que não prosseguindo o 

interesse público, ainda assim o satisfaz», na medida em que o interesse público 

representa apenas uma modalidade de interesse geral. Conclui o autor que a atividade de 

interesse geral, prosseguida pela pessoa coletiva de iniciativa privada, pode implicar 

escolhas convergentes com o interesse público, contudo, não adquirem, em função da 

escolha, a classificação de interesse público 58 . Em virtude dessa distinção, as 

associações e fundações que pretendam ser reconhecidas como pessoas coletivas de 

interesse público, necessitam do respetivo reconhecimento mediante o ato formal do 

Estado. Sem prejuízo, a prossecução do interesse geral carece de ser acompanhada da 

cooperação com a Administração Pública, avaliada casuisticamente, para que se proceda 

ao reconhecimento da «utilidade pública». Pertencendo à liberdade e autonomia das 

associações e fundações a escolha da prossecução ou não prossecução do interesse geral.  

Como veremos, não é possível, através do EIPSS, aferir se as IPSS prosseguem o 

interesse público. Com efeito, os fins de solidariedade social elencados no art.1º-A do 

EIPSS constituem fins gerais, simultaneamente, de natureza privada e pública59. De 

igual modo, o «dever de cooperação» a que DIOGO FREITAS DE AMARAL faz 

referência não é extensível às IPSS em razão da disciplina especial que lhe é aplicável 

por força do DL n.º460/77, o qual procede ao reconhecimento de utilidade pública 

destas instituições logo após o registo. Acresce a isto o facto de o EIPSS, nos artigos 4º 

a 4º-B, conceber a cooperação com o Estado- e com outras instituições60- como mera 

faculdade da qual as IPSS podem ou não fazer uso e não como «dever» ou obrigação, 

pelo que pertence à esfera de liberdade e autonomia das IPSS constituir esse vínculo 

contratual com o Estado, o qual se concretiza «em formas de cooperação a estabelecer 

mediante acordos»61. A única imposição quanto a esta matéria, no âmbito do EIPSS, diz 

respeito à obrigatoriedade de cumprimento, por parte das instituições, após a celebração 

do acordo de cooperação, das cláusulas acordadas62. Não o «dever» de se vincularem, 

 
58Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2012, pág.316-317. 
59Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.325. 
60Cfr.Art.4º-B do EIPSS. 
61Cfr.Art.4º n.º2 do EIPSS. 
62Cfr.Art. 4º-A do EIPSS.  



31 

 

mediante acordo, ao Estado. Os acordos podem revestir, segundo o EIPSS, a 

modalidade de acordo de cooperação ou de acordo de gestão63.   

O regime jurídico do DL n.º 440/77, agora DL n.º 391/2007, é claramente benéfico 

às IPSS e, de certo modo, é uma demonstração do tratamento favorável que têm 

marcado ao longo do tempo as relações entre o Estado e as IPSS. Aliás, como veremos 

mais adiante, o DL n.º 138/2013 acaba por ser outra manifestação desta ideia. 

 

DIOGO FREITAS DO AMARAL elenca, dentro da categoria de pessoa coletiva de 

utilidade pública, as subcategorias das pessoas coletivas de mera utilidade pública, as 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e as instituições particulares de 

solidariedade social.  

As pessoas coletivas de mera utilidade pública ou pessoas coletivas de utilidade 

pública «stricto sensu» são aferidas por exclusão das duas restantes subcategorias. Por 

outras palavras, cabem dentro desta qualificação jurídica as pessoas coletivas que 

prossigam fins de interesse geral que não sejam fins específicos das IPSS ou das 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, ou, por outras palavras que 

prossigam os fins de interesse geral que «não se acham constitucionalmente ou 

legalmente relacionadas com as duas outras modalidades de entidades»64. O seu regime 

jurídico, DL n.º 391/2007, prevê para estas pessoas coletivas a concessão de benefícios 

e deveres, à semelhança das IPSS, todavia, ao contrário destas últimas, as pessoas 

coletivas de mera utilidade pública não ficam sujeitas à tutela nem ao controle 

financeiro do Estado. São exemplos de pessoas coletivas de mera utilidade pública os 

clubes desportivos e as coletividades de cultura e recreio.  

As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa são as pessoas coletivas de 

utilidade pública que prosseguem os fins do art.416º do CPA, sem, no entanto, 

pertencerem à categoria de IPSS. Nas palavras de MARCELO REBELO DE SOUSA 

pertencem a esta categoria «as pessoas coletivas de utilidade pública que não se limitam 

a desempenhar fins de interesse geral em mera cooperação com entidades públicas 

(pessoas coletivas de mera utilidade pública) – nem repartem com estas, em clima de 

coexistência cooperante e controlada, a realização de fins de solidariedade social (IPSS), 

antes visam preencher fins que são primariamente incumbência de entidades públicas, 

 
63Cfr.Art.4º n.º2 e n.º3 do EIPSS. 
64Cfr.SOUSA, MARCELO REBELO DE, «Lições de Direito Administrativo – Volume I», ob.cit., pág.409. 
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mas as circunstâncias justificam que estejam cometidos a certa ou certas pessoas 

coletivas privadas»65.  

São subsumíveis a esta subcategoria, a título de exemplo, as associações 

humanitárias. As pessoas coletivas de utilidade pública administrativas regem-se ainda 

pelo Código Administrativo (CA) sendo nos termos do art.1º n.º2 do DL n.º 391/200766, 

para efeito de aplicabilidade deste diploma, equiparadas às pessoas coletivas de mera 

utilidade pública. A dificuldade sentida na aplicação articulada de ambos os diplomas, o 

CA e o DL n.º 391/2007 na versão do DL n.º460/77, levou a publicação do Despacho 

Normativo n.º 51/79. A subcategoria em apreço partilha com as restantes duas as 

regalias e os benefícios todavia, comparativamente às IPSS, são sujeitas a um regime 

mais apertado de tutela e controlo financeiro por parte do Estado. DIOGO FREITAS 

DO AMARAL defende que a intervenção do Estado ao nível da tutela e controlo 

financeiro deve ser mais agravada visto nos encontrarmos no âmbito do exercício 

privado de funções públicas, uma vez que estas entidades procuram colmatar, através da 

sua atividade, uma lacuna ou omissão dos poderes públicos67. Nesse sentido, enquanto 

as pessoas coletivas de mera utilidade pública prosseguem «quaisquer fins de interesse 

geral», nas pessoas coletivas de utilidade pública administrativa a prossecução do 

interesse geral coincide com as «atribuições particularmente importantes da 

Administração Pública» 68 69 . Conclui DOMINGOS FARINHO que o conceito de 

«utilidade pública» corresponde sempre a uma utilidade decorrente da «satisfação do 

interesse público, em cooperação com a Administração Pública, variando apenas a 

importância desse interesse público»7071.  

Com a CRP de 1976 e a alteração operada através da desintegração das pessoas 

coletivas de utilidade pública administrativa na Administração Pública, como havia 

sucedido na Constituição de 193372, e a publicação do DL n.º460/77 e o EIPSS de 1979 

e de 1983, surgiram vozes que proclamavam que as pessoas coletivas de utilidade 

 
65Cfr.SOUSA, MARCELO REBELO DE, «Lições de Direito Administrativo – Volume I», ob.cit., pág.411. 
66Cfr.Art.1º n.º2 do DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro, «As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa são, para os 
efeitos do presente diploma, consideradas como pessoas coletivas de utilidade pública». 
67Cfr.AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág. 568-569. 
68Cfr.AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit, pág.568-569.  
69Cfr.PEDRO GONÇALVES frisa que não basta a mera «coincidência entre os fins estatutários de uma entidade privada (associação 
ou fundação) e os fins prosseguidos pela Administração Pública». É imprescindível para a declaração de utilidade pública 
administrativa de uma entidade o preenchimento dos requisitos do art.416º do Código Administrativo - GONÇALVES, PEDRO 
«Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág.519. 
70Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.322-323. 
71Para MARCELLO CAETANO a «essência da utilidade pública» reside no fim não económico ou no interesse social e a «utilidade 
pública administrativa» na coincidência dos fins com as atribuições da Administração Pública.Cfr. CAETANO, MARCELLO, 
«Manual de Direito Administrativo, Vol. I», Almedina Coimbra, 1980, pág.399. 
72Cfr.Art.108º n.º4 da CRP de 1933. 
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pública administrativa se tinham diluído nas pessoas coletivas de utilidade pública, por 

conseguinte, a designação «pessoa coletiva de utilidade pública administrativa» deixaria 

de ter relevância no ordenamento jurídico enquanto categoria autónoma. JORGE 

MIRANDA proclamava essa tese da caducidade da figura 73  e acrescentava que a 

previsão das pessoas coletivas de utilidade pública administrativas no art. 51º n.º1 c) do 

ETAF, na redação do DL n.º 129/84, de 27 de Abril,74constitui um mero lapso do 

legislador. Para o autor o art.63º n.º3 da CRP na 1ª versão, hoje art.63º n.º4, com a 

introdução das IPSS, ditou a extinção das pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativas do ordenamento jurídico75.  

VITAL MOREIRA discorda da existência de um «lapso» na redação do art. 51º n.º1 

c) do ETAF76 e, como DIOGO FREITAS DO AMARAL, defendia a tese oposta. Para 

este último autor, o art.63º n.º3 da CRP de 1976 na 1ª versão não inviabiliza a existência 

de outras entidades que são próximas às IPSS. O preâmbulo do DL n.º460/77 não 

extingue as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa ao afirmar que «As 

pessoas coletivas de utilidade pública, que se não confundem com as mais próximas 

categorias de pessoas coletivas, nomeadamente as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa (…)». O preâmbulo do diploma rejeita expressamente a ideia de diluição 

das pessoas coletivas de utilidade pública administrativa na figura jurídica de pessoas 

coletiva de utilidade pública. No mesmo sentido DOMINGOS FARINHO afirma que 

apesar do legislador ter optado pela terminologia de «pessoas coletivas de utilidade 

pública», abandonado o termo «administrativa», continua a referenciar as pessoas 

coletivas de utilidade pública administrativa no art.1º n.º 2 no DL n.º 460/77, admitindo 

claramente a sua existência. O legislador apenas pretende a criação de um novo regime 

jurídico dirigido às «velhas pessoas coletivas de utilidade pública»77.  

DIOGO FREITAS DO AMARAL recorre ainda ao fundamento da existência de um 

regime transitório no art.94º n.º1 do EIPSS de 1983 que abrange dois casos distintos: i) 

As instituições anteriormente qualificadas por entidades coletivas de utilidade pública 

administrativas que, pelos fins que prosseguem, devem ser designadas por IPSS, neste 

caso há uma transição da qualificação jurídica anterior para a de IPSS; b) As restantes 

 
73Cfr.MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», Coimbra Editora, 1997, pág.297. 
74 Cfr.Art.51º n.º1 c) do ETAF «1 – Compete aos tribunais administrativos de círculo conhecer: c) Dos recursos de atos 
administrativos dos órgãos da administração pública regional ou local e das pessoas coletivas de utilidade pública administrativa».  
75Cfr.BARROCO, MARIA DE FÁTIMA, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social- Seu enquadramento e Regime 
Jurídico», in «As Instituições Não-Lucrativas e a Ação Social em Portugal», Editora Vulgata, 1997, pág.62-63. 
76Cfr.MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», ob.cit., pág.298. 
77Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.315. 
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pessoas coletivas de utilidade pública administrativas, cujos fins não possibilitam a 

designação de IPSS, mantêm a sua qualificação jurídica.  

Embora seja verdade que as entidades em apreço tenham perdido, ao longo das 

várias alterações legislativas, o peso de outrora, continuam a possuir relevância jurídica. 

Entre nós o melhor exemplo da importância de uma pessoa coletiva de utilidade pública 

administrativa é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa787980. 

Interessa levantar, ainda que sucintamente, a questão da adequação da sistematização 

de pessoas coletivas de utilidade pública em pessoas coletivas de mera utilidade pública; 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e instituições particulares de 

solidariedade social face à realidade plasmada na lei, máxime, o RJPCUP e o EIPSS. 

Segundo DOMINGOS FARINHO, o regime jurídico aplicável às pessoas coletivas de 

utilidade pública administrativa, que consta do CA, já não é adequada à realidade que 

visa disciplinar, pelo que se entende que deve prevalecer o RJPCUP. PEDRO 

GONÇALVES afirma que o regime de ingerência previsto no CA é inconstitucional. O 

autor acrescenta que, atualmente, o regime de ingerência das pessoas coletivas de 

utilidade pública administrativa deve ser «fundamentalmente» o que se encontra 

previsto para as pessoas coletivas de mera utilidade pública81. 

DOMINGOS FARINHO defende que o legislador deve proceder à «fusão» de ambos 

os regimes em um regime geral, único, «de estímulo e fiscalização da satisfação do 

interesse público pela prossecução de fins de interesse geral por particulares», 

predominando a designado de «pessoas coletivas de utilidade pública». Devendo esta 

fusão ser acompanhada pela revisão do EIPSS8283.  

O mesmo autor entende que o regime especial contemplado no RJPCUP e no EIPSS 

para as IPSS resulta, por influência constitucional84, de uma presunção de cooperação 

imediata, isto é, a partir do momento do registo de uma associação ou fundação como 
 
78 Conforme o DL n.º 235/2008, de 3 de Dezembro, que aprova o Estatuto da SCML,Cfr.Art.1º «A Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, adiante designada por SCML, é uma pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa». 
79 As restantes Misericórdias foram abrangidas pelo primeiro caso do regime transitório do art.94º n.º1, passando a ser designadas 
por IPSS. Cfr.BARROCO, MARIA DE FÁTIMA, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social- Seu enquadramento e 
Regime Jurídico», ob.cit., pág.63. 
80Cfr.PEDRO GONÇALVES enquadra a SCML, a par com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Liga dos Combatentes, na categoria de 
«pessoas coletivas de utilidade administrativa “especiais”» na medida em que adquirem o estatuto de pessoa coletiva de utilidade 
pública administrativa por força da lei e em virtude do facto de extravasarem o «âmbito local das entidades assim designadas no 
Código Administrativo». Por conseguinte, segundo o autor estas entidades «não confirmam nem desmentem a subsistência, no 
direito português, da categoria específica de pessoa coletiva de utilidade pública administrativa a que se refere o Código 
Administrativo». O autor, na sua obra, entre outros, recorre ao exemplo das associações de bombeiros voluntários. GONÇALVES, 
PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág.520. 
81Cfr.GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág.522. 
82 CfrFARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.323-324. 
83O autor tece as considerações ao abrigo do EIPSS, na redação do DL n.º119/83 de 25 de Fevereiro. O novo EIPSS republicado 
pelo DL n.º172-A/2014, de 14 de Novembro, e recentemente alterado pela Lei 76/2015, de 28 de Julho, não procedeu a alterações 
quanto a esta matéria.  
84Em virtude dos fins de solidariedade social prosseguidos, Cfr.Art.63º n.º5 da CRP. 
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IPSS, com a Administração Pública. Como já referido essa relação de cooperação é 

meramente eventual e hipotética.  

Perante o exposto, a integração das IPSS nas instituições particulares de interesse 

público e a sua sistematização ou ordenação nas pessoas coletivas de utilidade pública 

deve, face à disciplina normativa apresentada para as IPSS, no RJPCUP e no EIPSS85, e 

perante as particularidades das IPSS em relação às restantes subcategorias apresentadas, 

ser devidamente acautelada mediante a enunciação das especificidades daquelas. 

1.1.1. Natureza jurídica: Pessoas coletivas públicas ou privadas 

No presente contexto interessa distinguir as pessoas coletivas públicas das pessoas 

coletivas privadas e aferir a natureza jurídica das IPSS.   

Antes de mais, importa referir que as pessoas coletivas públicas são as figuras 

representativas da Administração Pública nas relações jurídicas que esta estabelece com 

as pessoas coletivas ou singulares86. 

MARCELLO CAETANO oferece na sua obra uma definição de pessoas coletivas 

públicas e de pessoas coletivas privadas. As primeiras correspondem às «pessoas 

coletivas de direito público, além do Estado, que, sendo criadas por “ato do Poder 

público”, existem para a prossecução necessária de interesses públicos e exercem em 

nome próprio poderes de autoridade»87.  

As pessoa coletiva de direito privado são definidas pelo autor à contrario sensu, são 

pessoas coletivas de direito privado todas as pessoas coletivas que não se enquadram na 

definição de pessoas coletivas de direito público. Um pouco na mesma linha de 

pensamento PEDRO GONCALVES entende que deve ser qualificada como privada a 

entidade que não é abrangida pela noção de pessoa coletiva pública. O foco reside na 

aferição de um «critério da publicidade»88.  

Sem prejuízo, MARCELLO CAETANO acrescenta à sua definição o critério do 

reconhecimento e substrato, «as pessoas coletivas de direito privado resultam da 

atribuição da personalidade pela ordem jurídica a uma associação ou instituição de 

iniciativa particular cuja organização e gestão são deixadas, senão na totalidade, ao 

menos em grande parte, à vontade dos associados ou instituidores»89.  

 
85Nas versões do DL n.º119/83, de 25 de Fevereiro e do DL n.º172-A/2014, de 14 de Novembro. 
86 Cfr.DIAS, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO e OLIVERA, FERNANDA PAULA, «Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo», Almedina, 2009, pág.39 e ss. 
87Cfr.CAETANO, MARCELLO, «Manual de Direito Administrativo, Vol. I», Almedina Coimbra, 1980, pág.184-185. 
88Cfr.GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág. 261. 
89Cfr.CAETANO, MARCELLO, «Manual de Direito Administrativo, Vol. I», ob.cit., pág.193. 
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Na definição oferecida pelo autor, a formulação «além do Estado» permite-nos 

realçar um ponto com relevância. Isto porque, no âmbito do direito público, o problema 

da identificação das pessoas coletivas públicas não se coloca quanto às pessoas coletivas 

territoriais de fins múltiplos mas antes às pessoas coletivas derivadas90.  

Quando mencionámos as pessoas coletivas públicas territoriais de fins múltiplos 

estamos a referir-nos ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais (municípios 

e as freguesias)9192.  

No que concerne às entidades privadas, também nesta sede podemos falar em 

entidades privadas «por natureza» quando nos referimos aos indivíduos. Com efeito, «a 

personalidade das pessoas físicas ou humanas é sempre e apenas uma personalidade de 

direito privado»93.  

Para alguns autores o problema de identificação da natureza jurídica das pessoas 

coletivas apenas se coloca quando não existe nenhuma lei que atribua expressamente a 

natureza jurídica à entidade em questão. Nos termos deste raciocínio, apenas perante 

uma lacuna da lei poderão ser aplicados os critérios de identificação da natureza jurídica 

de uma determinada entidade. Este entendimento não é unânime na doutrina, PEDRO 

GONCALVES e ALEXANDRA LEITÃO partilham entendimentos ou teses 

divergentes, que merecem uma breve referência. 

Para PEDRO GONCALVES se existir uma indicação legal relativa à natureza 

jurídica da pessoa coletiva, a indicação é impositiva não havendo margem de manobra 

para o intérprete concluir em sentido oposto. O autor afirma concordar com o Parecer 

do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República (PRG) n.º11/95 na parte 

em que este parecer refere que «não é legítimo tomar (…) por meramente despiciendo o 

intuito do legislador» acrescentando que «uma exagerada hermenêutica tende hoje a 

negligenciar [esse mesmo intuito]». Como refere o Parecer «não se afigura aceitável 

desvalorizar pura e simplesmente, (…), a qualificação [atribuída pela lei]»9495.  

 
90 As pessoas coletivas derivadas correspondem as pessoas coletivas criadas pelas pessoas coletivas públicas «por natureza» ou 
primárias, incluindo-se aqui as referidas pessoas coletivas territoriais de fins múltiplos. Cfr.DIAS, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO 
e OLIVERA, FERNANDA PAULA, «Noções Fundamentais de Direito Administrativo», ob.cit., págs.40-41. 
91Cfr.Art.236º n.º1 da CRP. 
92Estas entidades públicas são constitucionalmente tipificadas (art.9º e seguintes, art.255º e art. 235º da CRP) respetivamente, e 
gozam de uma série de atribuições de entre as quais se destaca, precisamente, o poder de criação e de controlo sobre outros entes: as 
pessoas coletivas derivadas. Cfr.DIAS, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO e OLIVERA, FERNANDA PAULA, «Noções 
Fundamentais de Direito Administrativo», ob.cit., págs.43. 
93Cfr. GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág. 258. 
94 Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República nº 11/95, de 29 de Março de 1996 - que se pronuncia sobre  a 
existência do direito de inscrição no regime de aposentação do pessoal dirigente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa exercendo 
funções em regime de comissão, requisição ou destacamento ao abrigo do Decreto-Lei nº 322/91, de 26 de Agosto. 
95 Para o autor, a regra mencionada aplica-se mesmo nos casos em que o regime jurídico não seja inteiramente coerente com a 
natureza jurídica indicada pelo legislador. 
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A identificação «explícita» da natureza jurídica de uma entidade verifica-se quando o 

legislador identifica diretamente e de forma clara a sua natureza na própria lei. A título 

de exemplo, quando o legislador afirma que uma determinada entidade é um instituto 

público. 

A indicação legal não se resume apenas aos casos das indicações «explícitas», o 

autor defende que deverão ser tidas em conta as indicações «implícitas»9697. Para o autor, 

um caso paradigmático são as empresas públicas, estas entidades «observam ponto por 

ponto, os requisitos da personalidade pública; criadas, em alguns casos, por iniciativa 

pública, por ato de direito público (decreto-lei), sujeitas a controlo público e até com 

poderes públicos, são todavia pessoas privadas por determinação legal»98. 

ALEXANDRA LEITÃO discorda com esse entendimento. A autora fundamenta a 

sua posição recorrendo ao princípio da unidade do sistema jurídico, patente no art. 9º 

n,º1 do CCivil99. A autora defende que a unidade do sistema jurídico é posta em causa 

quando a «qualificação de uma determinada entidade como privada estiver em 

contradição com o ordenamento jurídico no seu todo, por haver outras normas legais 

que sujeitam aquela entidade a um conjunto de regras que levam a qualifica-la como 

publica». Por conseguinte, as normas são aplicadas de forma incoerente a uma 

determinada entidade em virtude da sua errónea qualificação jurídica. Mais afirma a 

autora que não cabe à lei proceder a qualificações jurídicas nem esclarecer problemas 

conceptuais de natureza dogmática100.  

As duas posições apresentadas situam-se em dois extremos opostos. Pelo que, deverá 

ser seguido um entendimento intermediário que não aniquile nem o intuito do legislador 

nem o poder interpretativo conferido à doutrina.  

Na falta de determinação legal a doutrina oferece uma série de critérios de distinção 

entre as pessoas coletivas públicas e privadas que foca diferentes aspetos da pessoa 

coletiva. O vasto leque é constituído pelo critério da subordinação ou não ao Estado; da 

iniciativa de criação; do fim prosseguido; do regime jurídico global; da capacidade 

jurídica e da necessidade da existência,101sem prejuízo de outros possíveis critérios que 

 
96Cfr.GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág. 258-261. 
97 PEDRO GONÇALVES esclarece o que se deve entender por uma «indicação implícita» através do recurso ao exemplo de uma 
entidade criada por lei no formato exclusivo do direito privado. Ainda que a lei tenha criado a entidade para a prossecução do 
interesse público e mesmo no caso de possuir capacidade jurídica ao abrigo do direito público, o formato de direito privado deve 
prevalecer, por conseguinte, essa entidade permanece uma entidade privada. Não cabe ao intérprete alterar a qualificação da sua 
natureza jurídica quando a mesma foi determinada, ainda que implicitamente, por lei. 
98Cfr.GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág. 266. 
99Cfr.Art.9º n.º1 do Código Civil «A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento 
legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições 
específicas do tempo em que é aplicada».  
100Cfr.LEITÃO, ALEXANDRA, «Contratos interadministrativos», Coimbra, Almedina, 2011, pág.35. 
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possam surgir. Os critérios têm como objetivo a identificação das pessoas coletivas 

públicas e privadas. Não se pretende procurar o conceito de ente público mas sim 

reconhecer o ente público através de «sinais ou marcas decisivas» à sua identificação102. 

Cada um dos critérios, isoladamente considerados, pode não levar a resultados 

suficientemente rigoroso, razão pela qual vários autores optam por critérios mistos. 

VITAL MOREIA orienta a identificação da natureza jurídica das entidades com base 

em um critério misto ou como designa o autor «critérios complexos ou compostos» 

formado pelo critério do ato de criação e da titularidade de poder de autoridade103104.  

DIOGO FREITAS DO AMARAL propõe um critério misto que concilia a criação, o 

fim e a capacidade jurídica da pessoa coletiva. Para o autor são pessoas coletivas 

públicas as «pessoas coletivas criadas por iniciativa pública, para assegurar a 

prossecução necessária de interesses públicos, e por isso dotadas em nome próprio de 

poderes e deveres públicos»105.  

PEDRO GONÇALVES recorre de igual modo a um critério misto, composto pela 

conjugação do critério da criação por iniciativa pública, da natureza do ato de criação e 

o critério da sujeição a um regime de controlo público.   

 

A doutrina tem-se pronunciado acerca da natureza jurídica das pessoas coletivas de 

utilidade pública.  

Partindo do art. 1º do DL n.º 460/77, de 7 de Novembro, (RJPCUP), DOMINGOS 

FARINHO conclui pela natureza privada das pessoas coletivas de utilidade pública. A 

exigência de «cooperação» com a «administração central ou a administração local» 

permite proceder à exclusão, do âmbito do diploma, das associações e fundações que se 

encontram integradas na Administração Pública, «o que se pretende é que as fundações 

e associações que não pertencem à Administração Pública mas que, prosseguindo fins 

de interesse geral, com ela cooperem, sejam alvo de um regime jurídico que regule tal 

função coadjuvante». O autor acrescenta que as pessoas coletivas em apreço não 

prosseguem o interesse público nem possuem o «dever legal» de o prosseguir, ao 

                                                                                                                                
101Cfr. AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.583-584. 
102Cfr. MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», Coimbra Editora, 1997, pág.266. 
103 Por oposição aos critérios «simples» ou «monistas» que consistem na aplicação de um só critério. Cfr.MOREIRA, VITAL, 
«Administração Autónoma e Associações Públicas», ob.cit., pág.268. 
104Cfr. MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», ob.cit., pág.269. 
105Cfr. AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.584. 
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contrário da Administração Pública (art.266º n.º1 da CRP). Razão pela qual não se 

encontram sujeitas ao controlo de direção do Estado106. 

A Administração Pública em sentido material corresponde ao exercício da função 

administrativa. Em sentido orgânico, a Administração Pública consiste «no conjunto de 

pessoas coletivas que exercem a título principal a função administrativa do Estado-

coletividade»107  .  

O elemento orgânico está interligado com o elemento material, pelo que, e atendendo 

ao facto de as IPSS não prosseguirem, a título principal, a função administrativa, mas 

fins de solidariedade social, concluímos pela não integração das entidades em apreço na 

Administração Pública108.  

DOMINGOS FARINHO defende que o RJPCUP apenas faz sentido quando aplicado 

às pessoas coletivas privadas que prosseguem fins de interesse geral e que se encontram 

sujeitas ao direito privado, mas que, enquanto pessoas coletivas, satisfazem, através do 

desenvolvimento da sua atividade, «o interesse público (utilidade pública)», e, por via 

do qual, ficam sujeitas ao direito público 109 . A aplicação do RJPCUP às pessoas 

coletivas públicas destituiria o diploma do seu sentido útil, na medida em que as pessoas 

coletivas públicas, criadas para fins de interesse público, integram material e 

organicamente a Administração Pública, pelo que não existe a «cooperação» no sentido 

visado pelo RJPCUP. Logo, autor afirma que o sentido da «cooperação» do art.1º do 

RJPCUP é de cooperação externa110111.  

O preâmbulo do DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro, afirma que o DL n.º 460/77, 

de 7 de Novembro, «constitui a legislação base para a atribuição deste estatuto quer a 

associações ou fundações, pessoas coletivas privadas que prossigam fins de interesse 

geral, quer a pessoas coletivas de utilidade pública administrativa». A referência às 

«pessoas coletivas privadas» é indicativa da natureza jurídica privatística das entidades 

que incorporam as pessoas coletivas de utilidade pública. 

 
106Cfr. FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.317-318. 
107Cfr. SOUSA, MARCELO REBELO DE, «Lições de Direito Administrativo – Volume I», Lisboa, Lex, 1999, pág. 17-18. 
108Cfr. FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.319. 
109O regime jurídico de direito privado e direito público coexistem e, por isso, a respetiva aplicação deve ser articulada. O regime 
jurídico principal, substantivo, será o direito privado, o regime adjetivo, de direito público, é aplicado quando a entidade privada 
atua no âmbito da sua capacidade de pessoa coletiva de utilidade pública - FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.320. 
110Cfr. DOMINGOS FARINHO elenca os artigos 2º n.º1 f); art.5º n.º5; art.11º e art.12º do RJPCUP, na redação do DL n.º 391/2007, 
de 13 de Dezembro, como preceitos alusivos à natureza privada das pessoas coletivas em análise.  
111Cfr. FARINHO, DOMINGOS SOARES, «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda – Volume IV – Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa», ob.cit., pág.320. 
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A referência às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa após o termo 

«pessoas coletivas privadas» pode suscitar algumas questões acerca da respetiva 

natureza jurídica. Com efeito, VITAL MOREIRA enquadra, nesta sede, as pessoas 

coletivas de utilidade administrativa nos casos das «figuras problemáticas»112.  

DIOGO FREITAS DE AMARAL enuncia na sua obra duas teses, a «tese 

tradicional» e a «tese contrária», que debatiam a natureza jurídica das pessoas coletivas 

de utilidade pública administrativa. Na Lei Fundamental de 1933, as pessoas coletivas 

de utilidade pública administrativa, na denominação anterior, «corporações 

administrativas», beneficiavam de previsão constitucional expressa no art.108º n.º4.113 

A tese tradicional é defendida por MARCELLO CAETANO, o autor insere as 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativas no capítulo com a epígrafe 

«pessoas coletivas de direito privado e regime administrativo», excluindo, a priori, a 

natureza pública destas entidades. O autor afirma como característico das pessoas 

coletivas de direito privado o facto de as mesmas «resultarem de um substrato criado 

por iniciativa de particulares para fins por estes determinados cujo conhecimento resulta 

de ato de Poder público segundo o direito comum».  

O referido «regime administrativo» resulta tão só do facto de a atividade 

desenvolvida por estas entidades ser sujeita à disciplina do direito administrativo em 

virtude da colaboração na prosseguição dos fins inerentes à Administração pública114.  

A tese contrária, minoritária, posição levantada «isoladamente» por Afonso Queiró115, 

apoiava o entendimento da natureza jurídica públicas das entidades em apreço e a sua 

integração na Administração. O autor defendia que as referidas entidades se 

encontravam numa posição de sujeição ao regime jurídico público. O ato privado da 

criação das entidades em apreço é desvalorizado, qualificando-o como uma 

característica não essencial.  

Para o autor o peso do controlo administrativo, instituído no Estado Novo116, sobre as 

entidades117 e a sua integração formal na Administração Pública (art.108º n.º4 da CRP 

de 1933), sobrepunha-se à «mera» criação por iniciativa privada.  

 
112Cfr. MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», ob.cit, pág.296-300.  
113Cfr. AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.Iob.cit., pág.574-575.  
114Cfr. CAETANO, MARCELLO, «Manual de Direito Administrativo, Vol. I», Almedina Coimbra, 1980, pág.396-397. 
115Cfr. MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», ob.cit., pág.299. 
116Já analisado na presente dissertação no Capítulo I, ponto 1.2.1. 
117As pessoas coletivas de utilidade pública administrativas estavam, entre outros, sujeitas à tutela administrativa; ao controlo do 
Tribunal de Contas e à fiscalização dos tribunais administrativos- Cfr. AMARAL, DIOGO FREITAS DO, «Curso de Direito 
Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.575 ss. 
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VITAL MOREIRA, apoiante da tese dominante, considera, ainda assim, que a tese 

minoritária possui algum fundamento legal no contexto do Estado Novo e dos poderes 

de intervenção exercido pelo Estado sobre as entidades em apreço. Porém, com o 25 de 

Abril e a CRP de 1976, é inequívoca a natureza jurídica privada das pessoas coletivas de 

utilidade pública administrativas e das pessoas coletivas de utilidade pública em geral. 

O autor recorre ao critério do ato de criação, que é privado, e ao critério do exercício de 

poderes de autoridade, concluindo que as entidades em análise não detêm «assinaláveis 

poderes de autoridade»118119.  

No entendimento de DIOGO FREITAS DO AMARAL a conclusão pela natureza 

jurídica privatística das entidades pode ser sustentada com base nas alterações 

introduzidas à primeira versão da CRP de 1976120121 . O autor afirma, com «toda a 

segurança», que as pessoas coletivas de utilidade pública, e deste modo também as IPSS, 

são pessoas coletivas privadas122.  

As entidades que constituem as instituições particulares de interesse público possuem 

a liberdade de escolha de prosseguir ou não prosseguir fins de interesse público, por 

outras palavras, o interesse público não é um elemento determinante para a existência 

destas entidades123.  

No caso afirmativo, em que as entidades privadas desenvolvem atividades com 

finalidades coincidentes com o interesse público a Administração Pública vai exercer 

sobre as mesmas poderes de fiscalização. A fiscalização referida visa zelar pela 

satisfação efetiva do interesse público. Por conseguinte, as pessoas coletivas públicas, 

 
118 Acrescenta o autor que é admitida a existência de entidades privadas com características de regime público, tal como não existe 
impedimento à criação de entidades públicas de regime privado, ambos os casos são admitidos em razão do interesse público e 
quando se encontram devidamente asseguradas as garantias constitucionais da liberdade de organização e liberdade de associação. 
Cfr. MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e Associações Públicas», ob.cit, pág.300.  
119Cfr. VITAL MOREIRA afirma que o regime jurídico das pessoas coletivas de utilidade pública administrativa ao abrigo do 
Código Administrativo não se encontrava em conformidade com a Constituição em matéria relativa à liberdade de associação do 
art.46º em razão dos poderes concedidos à Administração: o poder de tutela; tutela integrativa; aprovação dos quadros de pessoal; 
julgamento das contas de gerência; a dissolução das mesas e órgãos dirigentes e o poder de extinção administrativa- artigos 418º, 
420º e 421º, 426º, 428º, 429º e art.431º do Código Administrativo, respetivamente, e que não podem ser todos justificados ao abrigo 
do poder de fiscalização estadual autorizado pelo art.63º n.º5 da CRP - MOREIRA, VITAL, «Administração Autónoma e 
Associações Públicas», ob.cit., pág.300. 
120Cfr. Decreto de 10 de Abril de 1976. 
121i) No art.89º n.º2, integravam o setor público um conjunto heterogéneo de bens, no atual art.82º n.º2 o legislador constitucional 
limita expressamente o setor público aos meios de produção cuja propriedade e gestão seja da titularidade do Estado ou de outras 
entidades públicas; ii) O art.63º n.º3 da Constituição de 1976 na 1ª versão «A organização do sistema de segurança social não 
prejudicará a existência de instituições privadas de solidariedade social não lucrativas, que serão permitidas, regulamentadas por lei 
e sujeitas à fiscalização do Estado». A norma introduz a designação «Instituições privadas de solidariedade social não lucrativas», 
consagrando de modo expresso o cariz «privado» que se mantém no diploma atualmente em vigor, com a modificação do termo 
para «particulares»; iii) Por força do art.202º d) e e)  as pessoas coletivas de utilidade pública administrativas deixam de estar 
integradas na Administração. A tutela administrativa passou a estar restringida apenas ao controlo da legalidade dos atos, ao 
contrário do que sucedia no regime anterior, em que a tutela incidia igualmente sobre questões de mérito. 
122Cfr. AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.577. 
123De relembrar que as instituições particulares de interesse público incluem as pessoas coletivas de utilidade pública e as sociedades 
de interesse coletivo. 
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além de prosseguirem o interesse público, «asseguram» sobretudo «essa 

prossecução»124.   

Ainda que estas entidades estejam sujeitas, quanto a alguns aspetos do seu regime ao 

Direito Administrativo, este ramo do Direito não é determinante. Além disso, as 

entidades referidas não são fruto de um ato de criação público125. LICÍNIO LOPES 

afirma que as «IPSS são instituições criadas pela iniciativa de particulares, e não por 

iniciativa da Administração ou por ato público»126. Como refere DIOGO FREITAS DO 

AMARAL, «a iniciativa privada não pode criar pessoas coletivas públicas»127.  

PEDRO GONÇALVES refere-se às IPSS como entidades privadas128.  

Uma entidade criada por iniciativa particular mantem a natureza privada mesmo 

quando posteriormente lhe seja atribuída um estatuto público129. Logo, o ato de criação 

não se confunde com a forma que este reveste, a título de exemplo, não pode ser 

confundido com a escritura pública130131 .  

Em suma, é possível afirmar que as IPSS são pessoas coletivas privadas.  

 

Por último, merece uma breve referência o facto de uma considerável franja da 

doutrina entender que inexiste qualquer interesse na distinção de pessoas coletivas 

pública e pessoa coletiva privada por a mesma estar obsoleta132. As razões que subjazem 

à corrente que considera irrelevante a distinção entre entidades públicas e privadas estão 

estreitamente relacionadas com o «ruir» da tríade «personalidade pública – tarefa 

pública – direito público».  

O Direito Comunitário contribuiu para esse entendimento da desnecessidade do 

preenchimento do requisito da titularidade de personalidade jurídica de direito público 

na aplicação do regime jurídico da contratação pública, através da introdução da figura 

de «organismo de direito público».   

A nível interno, contemporaneamente assistimos ao seguinte cenário: a justiça 

administrativa é chamada para a resolução de conflitos entre entidades de direito 

privado; as entidades públicas podem, em determinadas circunstâncias, assumir a 

 
124Cfr. AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.585. 
125Cfr. LEITÃO, ALEXANDRA, «Contratos interadministrativos», Coimbra, Almedina, 2011, pág.43. 
126Cfr. LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.425. 
127Cfr. AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.582. 
128Cfr. GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág. 252. 
129Cfr. GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág. 261. 
130A título de exemplo as associações de solidariedade social por força do art.158º do Código Civil e as associações mutualistas, nos 
termos do art.13º do CAM.  
131Cfr. GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág. 263. 
132Cfr. PEDRO GONÇALVES discorda, o autor entende que a distinção continua a ter relevo visto decorrerem efeitos automáticos 
distintos da criação de uma entidade com personalidade jurídica pública e privada - GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas 
com poderes públicos», ob.cit., pág. 252-257. 
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titularidade de direitos fundamentais; as pessoas coletivas públicas atuam 

frequentemente sobre a veste do direito privado como mecanismo de «fuga» do regime 

público; os poderes públicos optam, cada vez mais, pela criação pública de entidades 

privadas para o auxílio na prossecução de tarefas e interesses públicos e, por último, são 

recrutadas, cada vez mais e em vários domínios, as entidades «genuinamente privadas» 

para a assunção de responsabilidades na execução de tarefas públicas133.  

O DL n.º138/2013 traduz na perfeição este último ponto uma vez que representa o 

«reforçar» da importância, cada vez mais visível, das entidades privadas, neste caso as 

IPSS, e o alargar do domínio destas entidades a vários setores, no caso concreto a Saúde.  

 

Após a breve enunciação importa enunciar as alterações que se verificaram ao longo 

do tempo no que respeita à previsão das IPSS na CRP.  

 

1.2. A Constituição da República Portuguesa 
 

É com a CRP de 1976 na sua versão originária que presenciámos o reconhecimento 

das IPSS pela Lei máxima do ordenamento jurídico português. Sem prejuízo, a 

denominação e a filosofia política subjacente ao modo em que este reconhecimento é 

contemplado na Lei Fundamental tem vindo a sofrer ao longo do tempo mudanças 

peculiares.  

Procedendo a uma comparação entre o preceito constitucional relativa às IPSS 

contido no art. 63º n.º3 da CRP de 1976 na redação originária e a mesma norma 

resultante dos trabalhos de revisão constitucional de 1982134 e 1989135, é facilmente 

percetível uma mudança de política quanto à designação das atuais IPSS e os termos em 

que ocorre o seu reconhecimento.  

Começando pela designação destas instituições, as «instituições privadas de 

solidariedade social não lucrativas» do art.63º n.º3 da CRP da versão de 1976, deram 

lugar, após a revisão de 1982, às «instituições particulares de solidariedade social» 

vulgarmente abreviadas pela sigla IPSS. Quanto aos termos em que o reconhecimento 

ocorre, o art.63º n.º3 da CRP de 1976 na sua versão original, continha uma formulação 

 
133Cfr. GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág. 249-252. 
134Cfr.1ª Revisão Constitucional - Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de Setembro. 
135Cfr.2ª Revisão Constitucional - Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de Julho. 
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negativa que apenas transmitia uma ideia de «tolerância» ou um mero «não 

impedimento» da existência das IPSS136.  

Essa norma do art.63º n.º3 possuía a seguinte redação «A organização do sistema de 

segurança social não prejudicará a existência de instituições privadas de solidariedade 

social não lucrativas, que serão permitidas, regulamentadas por lei e sujeitas à 

fiscalização do Estado».  

Com a 1ª Revisão Constitucional de 1982 a formulação negativa manteve-se. A 

revisão apenas procedeu à alteração da denominação das instituições.  

Apenas em 1989 com a 2ª Revisão Constitucional o legislador opta por uma 

formulação positiva através da consagração constitucional de um verdadeiro direito à 

criação das IPSS. Com efeito, no art.63º n.º3 da 2ª Revisão Constitucional «é 

reconhecido o direito de constituição de instituições particulares de solidariedade social 

não lucrativas com vista à prossecução dos objetivos de segurança social (…) as quais 

são regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização do Estado».  

As mudanças mencionadas são um reflexo das conturbações que sempre marcaram a 

existência e o reconhecimento por parte do poder político do papel das IPSS.  

Com efeito, ao longo da história e ao longo dos vários regimes políticos vigentes em 

Portugal, com destaque para a Época Liberal e para o regime do Estado Novo, o 

reconhecimento da importância das IPSS foi sofrendo alguns contratempos. Vejamos137. 

Na Época Liberal é afirmado o princípio do monopólio do Estado-Administração 

sobre toda a atividade administrativa. A adoção deste novo modelo de Estado teve 

importantes repercussões nas instituições de assistência. Todas as instituições de 

assistência, inclusivamente as instituições religiosas que aglutinavam funções sociais e 

religiosas, ficaram sujeitas ao poder temporal, a lei civil, em matérias relativas à 

constituição. 

 Uniformizou-se o estatuto social destas instituições perante o Estado, deste modo, 

introduziu-se um modelo igualitário de tratamento destas instituições. A natureza 

associativa era vista como um fator de perturbação da dicotomia Estado-sociedade e 

Estado-cidadão. O Estado vai apertar no controlo e fiscalização das instituições de tal 

modo que estas passam, em termos práticos, a pertencer à Administração enquanto 

 
136  Expressão utilizada por LICÍNIO LOPES. Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», 
Coimbra, Almedina, 2009, pág.81. 
137Sobre o período temporal que medeia entre a Idade Média e a Época Liberal.Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares 
de Solidariedade Social», Coimbra, Almedina, 2009, pág.25-42. 
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organismos auxiliares, mantendo, todavia, em termos formais a sua natureza de 

instituições de assistência138.  

Ainda nesta época, com a publicação do Código Administrativo de 1878, 1886 e 

1896, são introduzidas no nosso ordenamento jurídico novas terminologias legais, como 

o conceito de «institutos de piedade ou de beneficência» e de «tutela administrativa», no 

código de 1878, e o conceito de «corporações administrativas», no código de 1896. O 

conceito de corporações administrativas abarca as corporações e fundações de direito 

privado ou institutos de piedade ou beneficência, sem exclusão dos que prosseguem 

apenas fins de piedade, de beneficência ou ambas. Sem prejuízo, não serão incluídas no 

conceito de corporações administrativas mas no conceito de «pessoas coletivas de mera 

utilidade pública», todos os restantes institutos que embora prossigam fins 

desinteressados não se encontrem sujeitos a um regime específico de direito 

administrativo. As corporações administrativas correspondem às «pessoas coletivas cujo 

objeto de atividade se traduz na satisfação de necessidades coletivas essenciais de que o 

Estado não se pode alhear, mesmo quando deixe aos particulares o encargo de por si as 

satisfazer»139. As corporações administrativas prosseguem, tal como o Estado, fins de 

utilidade pública, razão pela qual ficariam sujeitas à tutela administrativa. Contudo, 

LICÍNIO LOPES entende que o regime jurídico a que as corporações administrativas 

estavam sujeitas incluía a previsão de um tríplice poder da Administração que, para 

além da tutela administrativa, incluía a superintendência e o poder de direção, exercida, 

por força do Código Administrativo, pelo Governador Civil. Este regime jurídico irá 

influenciar e servir de fonte de inspiração da criação do conceito de «pessoas coletivas 

de utilidade pública administrativa»140.  

A política centralizadora da Época Liberal contrasta com a consagração do princípio 

da supletividade do Estado pelo regime do Estado Novo. Com a Constituição Política 

do Estado Novo de 1993, as corporações administrativas, apensar da criação de 

iniciativa particular, integram a organização corporativa do Estado Novo, por força do 

art.180º n.º4141. Posteriormente, com o Código Administrativo de 1936, as instituições 

de assistência privada viriam a ser classificadas como «pessoas morais coletivas de 

utilidade pública administrativa».  

 
138Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit.,pág.44-46. 
139Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.48. 
140Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.52. 
141Cfr.Art.108º n.º4 da Constituição de 1933 «Compete ao Governo: 4.º Superintender no conjunto da administração pública, 
fazendo executar as leis e resoluções da Assembleia Nacional, fiscalizando superiormente os atos dos corpos e corporações 
administrativas e praticando todos os atos respeitantes à nomeação, transferência, exoneração, reforma, aposentação, demissão ou 
reintegração do funcionalismo civil ou militar, com ressalva para os interessados do recurso aos tribunais competentes».    
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É com o regime instituído no Estado Novo que as corporações e as instituições de 

assistência viriam a ganhar autonomia, confiando-lhes o Estado o papel primordial e as 

responsabilidades em áreas como a assistência social e a saúde. Efetivamente, o 

princípio da supletividade do Estado relegava este para um plano secundário, assumindo 

uma função de planificação, fomento, coordenação administrativa e política das 

atividades sociais, intervindo apenas perante a incapacidade de atuação das corporações 

e instituições de assistência ou beneficência. Contudo, o Estado continuava munido de 

amplos poderes de soberania, os quais incluíam, tal como no regime liberal, os poderes 

de tutela, de superintendência e de direção. Neste aspeto, o regime do Estado Novo 

aproxima-se do regime liberal, com uma particularidade, no regime do Estado Novo 

existe por parte do Estado um controlo de mérito, para além do controlo da legalidade 

da atividade das instituições. LICÍNIO LOPES entende que, nesta sede, estamos perante 

um aperfeiçoamento do regime instituído pelo regime liberal, visto este regime ser mais 

próximo do poder exercido sobre os organismos da Administrativo indireta do Estado, 

comparativamente ao que seria aplicável às pessoas coletivas privadas que prosseguem 

fins de interesse público142.  

LÍCINIO LOPES defende que as alterações operadas com a revisão constitucional de 

1982, quer quanto à nova denominação das instituições em questão, quer quanto à 

adoção de uma formulação de cariz positiva, pretendem marcar um corte com o regime 

do Estado Novo. O Estado abandona o seu papel supletivo na proteção social e assume 

um papel preponderante de garante do sistema nacional de proteção social sem, todavia, 

eliminar a existência das, agora denominadas, instituições particulares de solidariedade 

social.  

Sem prejuízo, com a 4ª Revisão Constitucional de 1997 143  foram introduzidas, 

novamente, alterações relativas à numeração e ao texto do art. 63º n.º 3, que se 

mantiveram ao longo das revisões constitucionais subsequentes144 e que atualmente se 

encontram em vigor. Contemporaneamente, a norma constitucional respeitante às IPSS 

ocupa o n.º5 do art.63º e afirma que «O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a 

atividade e o funcionamento das instituições particulares de solidariedade social e de 

 
142Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.77. 
143Cfr.4ª Revisão Constitucional - Lei Constitucional n.º 1/97, de 20/09. 
144Cfr.5ª Revisão Constitucional - Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12/12.Cfr.6ª Revisão Constitucional – Lei Constitucional n.º 
1/2004, de 24/07. Cfr.7ª Revisão Constitucional – Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12/08 – Atualmente em vigor. 
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outras de reconhecido interesse público sem carácter lucrativo, com vista à prossecução 

de objetivos de solidariedade social (…)». 

A norma do art.63º n.º5 não se encontra isenta de críticas. Analisando, ainda que de 

modo sintético, o preceito, é possível detetar três pontos que levantam algumas dúvidas. 

Em primeiro lugar, quanto à letra da norma, o «direito de constituição» das IPSS 

introduzido na revisão constitucional de 1986 cede o seu lugar ao «apoio» do Estado 

pela atividade e o funcionamento das IPSS. 

Importa aferir se, no caso em concreto, estamos perante uma espécie de «retrocesso 

legislativo» quanto às garantias oferecidas pela CRP às IPSS. Embora a formulação 

conserve uma aceção positiva, importa questionar se será mais benéfico para as IPSS a 

consagração expressa do apoio do Estado à respetiva atividade e funcionamento ou será 

mais relevante a consagração do direito à sua constituição?  

Como iremos analisar nos pontos seguintes, quando nos referimos às IPSS, tal como 

sucede em muitas das OTS, estamos perante instituições não lucrativas. O caráter não-

lucrativo acarreta uma série de dificuldades de financiamento da atividade desenvolvida 

pelas IPSS. Perante isto, a previsão constitucional do «apoio» do Estado a estas 

instituições revela-se da maior importância. Não estamos perante uma mera faculdade 

do Estado mas sim um verdadeiro dever constitucionalmente imposto. O legislador 

ordinário concretizou este auxílio mediante a previsão de uma série de regalias 

económico-financeiras concedidas por lei às IPSS, algumas das quais decorrem da 

declaração de utilidade pública das IPSS.  

Além do mais, o anterior «direito de constituição» está implícito no «apoio» do 

Estado às IPSS visto ser entendido como incentivo do Estado à constituição e 

valorização destas instituições145.  

Acresce o fato de o «direito de constituição» ser subsumível à liberdade de 

associação (art.46º da CRP). Concluímos, pela não existência de nenhum 

enfraquecimento mas pelo alicerçar da posição das IPSS na nossa Lei Fundamental.  

Examinando a norma do art.63º n.º5 é possível constatar a referência a outras 

instituições «de reconhecido interesse público sem carácter lucrativo». A CRP vem abrir 

 
145Cfr. Art. 10º n.º2 c) da Lei de Bases da Economia Social materializa o «direito de constituição» ínsito no «apoio» do Estado, 
«(…)os poderes públicos, no âmbito das suas competências em matéria de políticas de incentivo à economia social, devem: 
«Facilitar a criação de novas entidades da economia social e apoiar a diversidade de iniciativas próprias deste sector, potenciando-se 
como instrumento de respostas inovadoras aos desafios que se colocam às comunidades locais, regionais, nacionais ou de qualquer 
outro âmbito, removendo os obstáculos que impeçam a constituição e o desenvolvimento das atividades económicas das entidades 
da economia social». 
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a porta à prossecução de fins de solidariedade social a outras instituições, para além das 

IPSS.  

LICINIO LOPES seguindo o enquadramento oferecido por FREITAS DO 

AMARAL146 afirma que dentro do leque de pessoas coletivas de «reconhecido interesse 

público» encontramos as pessoas coletivas de mera utilidade pública e as pessoas 

coletivas de utilidade pública administrativa, entidades que integram (conjuntamente 

com as IPSS) as pessoas coletivas de utilidade pública. 

O alargamento a estas instituições justifica-se pelo simples fato de estarmos perante a 

prossecução de fins de solidariedade social que, atendendo à sua importância, não 

devem ficar limitados às IPSS.  

O fundamento de toda a atuação e da qualificação jurídica das IPSS reside na 

prossecução de fins de solidariedade social. O fim da solidariedade social constitui o 

elemento-chave e é legalmente imposto147 para a aquisição do estatuto de IPSS. É este o 

objetivo principal e final das IPSS. Porém, a lei não pode descuidar a possibilidade de 

outras instituições prosseguirem fins de solidariedade social, nem que seja a título 

secundário.  

Contudo, o EIPSS não nega às IPSS a possibilidade de prossecução de fins 

secundários ou atividades instrumentais148. O que permite distinguir as instituições é 

precisamente o peso ou a relevância dos fins de solidariedade social, enquanto para as 

IPSS esses fins são essenciais, para as restantes entidades este fim é meramente eventual 

ou hipotético.  

A utilização por parte do legislador constitucional da formulação «reconhecido» 

interesse público remete para o DL nº460/77 de 7 de Novembro149.  

A última questão que levanta algumas dúvidas está relacionada com a definição dos 

objetivos das IPSS na CRP. Por estar relacionada com o regime jurídico específico das 

IPSS, é imperativa a análise do DL n.º119/83 de 25 de Fevereiro, recentemente alterado 

pelo DL n.º172-A/2014150, denominado por Estatuto das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (EIPSS). Embora não represente um diploma totalmente novo, 

procedeu à revisão do estatuto anterior. Se por um lado o novo estatuto introduz 

 
146Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit.,pág.142. 
147Cfr.Art.63º n.º 5 CRP e art.1º EIPSS. 
148Cfr. Art.1º-B n.º1 do DL n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, «As instituições podem também prosseguir de modo secundário 
outros fins não lucrativos, desde que esses fins sejam compatíveis com os fins definidos no artigo anterior» n.º2 «As instituições 
podem ainda desenvolver atividades de natureza instrumental relativamente aos fins não lucrativos(…)».  
149Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social»,ob.cit, pág.147. 
150 Recentemente alterado pela Lei 76/2015, de 28 de Julho, que procede à primeira alteração do Decreto-lei 172-A/2014, de 14 de 
Novembro. 
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alterações significativas, por outro, e como veremos, não corrigiu algumas 

insuficiências que tinham sido apontadas pela doutrina. 

 

1.3. O Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

  
 

O primeiro Estatuto das Instituições Privadas de Solidariedade Social, hoje 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, foi introduzido no nosso ordenamento 

jurídico através da aprovação do DL n.º519-G2/79, de 29 de Dezembro. O diploma veio 

materializar a exigência constitucional contida (no então) art. 63º n.º3 da CRP. A 

publicação do aludido diploma e o consequente desenho de um novo enquadramento 

legal para as instituições em apreço representou um «corte» com os ditames do Estado 

Novo que, aliás, eram necessários em vários domínios após a revolução de 1975.  

O DL n.º 119/83, de 15 de Fevereiro,151viria a revogar o DL n.º519-G2/79. No 

preâmbulo do EIPSS de 1983 é afirmado, como motivo de revisão, a necessidade de 

proceder a uma regulamentação das instituições particulares sem fins lucrativos na sua 

globalidade. Com efeito, o art.1º do DL n.º519-G2/79 era excessivamente restritivo ao 

enunciar como objetivo exclusivo das instituições privadas de solidariedade social os 

«serviços ou prestações de segurança social», deixando fora do âmbito de aplicação do 

diploma uma série de instituições que fornecem outros serviços da maior importância 

no domínio social, tais como a saúde, a habitação e a educação.  

A mesma crítica é alargada no plano constitucional por GOMES CANOTILHO e 

VITAL MOREIRA que criticam a colocação sistemática do preceito do art.63º quando 

a solidariedade social se caracteriza por uma abertura que ultrapassa os limites da 

segurança social, abrangendo a saúde e os restantes domínios supra mencionados152.  

O art.1º n.º1 do DL n.º119/83 viria a ultrapassar as insuficiências do art. 1º DL 

n.º519-G2/79 ao incluir no leque de objetivos das IPSS o domínio da saúde, educação e 

habitação. Contudo, se por um lado o anterior diploma circunscrevia em excesso os 

objetivos das instituições, no diploma do DL n.º 119/83 e no novo EIPSS, o DL n.º172-

A/2014, de 14 de Novembro, (NEIPSS) sucede precisamente o contrário.  

 
151A primeira versão do DL n.º 119/83 viria posteriormente a sofrer alterações por força do DL n.º 402/85, de 11 de Outubro, 
DLn.º89/85, de 1 de Abril, DL n.º29/86 de 19 de Fevereiro e o DL n.º 9/85, de 9 de Janeiro.  
152Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, Coimbra Editora, 2007, pág.820. 
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Efetivamente, construindo um paralelo relativamente à CRP e examinando o seu 

art.63º n.º 5 e o art. 1ºn.º1 do antigo EIPSS, encontramos quanto à determinação do raio 

de ação das IPSS a utilização, por parte do legislador constitucional e ordinário, de 

locuções que revelam a não taxatividade do elenco apresentado.  

A «cláusula aberta»153do art. 63º n.º 5 da CRP foi objeto de análise de vários autores, 

entre eles LÍCINIO LOPES154 e PAULO RAMOS155. Enquanto o texto constitucional 

utiliza a formulação «nomeadamente» o legislador decidiu inserir no texto do art.1º n.º1 

do antigo EIPSS a formulação «entre outros». As expressões utilizadas revelam a 

imprecisão na definição das finalidades a prosseguir pelas IPSS.  

É sabido que compete ao legislador ordinário concretizar as imposições da CRP, 

todavia o antigo EIPSS revela a mesma imprecisão do texto constitucional, razão pela 

qual o legislador ou não foi bem-sucedido na sua tarefa ou estamos perante uma 

intenção propositada de manter uma maior abertura na definição dos objetivos a 

prosseguir pelas IPSS. Com a publicação do novo EIPSS surgiu uma oportunidade de 

retificação da imprecisão do art.1º do EIPSS, dentro dos limites impostos pela 

Constituição social. Todavia, no art.1º-A do novo diploma sob a epígrafe «fins e 

atividades principais» o legislador adotou a locução «nomeadamente», a mesma 

formulação da norma constitucional.  

Podemos concluir pela intenção ou do propósito do legislador em manter uma maior 

amplitude possível das finalidades das IPSS.  

Este ideia é reforçada pelo art.1º-B nº1 do NEIPSS que, tal como o seu antecessor, o 

art. 1º n.º2 do antigo EIPSS, em matéria de «fins secundários e atividades 

instrumentais», admite a possibilidade de as instituições prosseguirem de modo 

secundário «outros fins» não lucrativos desde compatíveis com os fins principais. Existe, 

deste modo, no novo NEIPSS uma dupla abertura legal quanto às finalidades 

prosseguidas pelas IPSS. 

A orientação seguida pelo legislador pode ter como fundamento o princípio da 

solidariedade que, como veremos, representa um dos princípios orientadoras das IPSS e 

do setor social. Todavia, são de realçar as consequências negativas que esta abertura 

legal acarreta visto a existência de formulações exemplificativas, como é o caso de 

 
153 Expressão utilizada por PAULO FERNANDO SIMÕES RAMOS. Cfr.RAMOS, PAULO FERNANDO SIMÕES, «Perspetiva 
Administrativa da mudança de paradigma do Estado Social a partir das relações entre Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e a Administração», in «revista e-pública», Fevereiro, N.º1, 2014, pág. 7, disponível em http://e-publica.pt.   
154Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 138-139. 
155Cfr.RAMOS, PAULO FERNANDO SIMÕES, «Perspetiva Administrativa da mudança de paradigma do Estado Social a partir 
das relações entre Instituições Particulares de Solidariedade Social e a Administração», ob.cit. pág. 7. 
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«entre outros» (no anterior estatuto) e «nomeadamente» (no novo estatuto e na CRP), 

dotar a Administração Pública de uma margem de discricionariedade na inserção de 

novos tipos de instituições dentro da categoria de IPSS e/ou rejeitar outras instituições 

que pretendem adquirir o estatuto de IPSS. Os cenários referidos colidem com o 

princípio da liberdade de associação consagrado no art.46º da CRP e podem representar 

um meio de favorecimento de algumas instituições, uma vez que decorre da 

qualificação jurídica de uma instituição como IPSS uma série de benefícios e regalias 

fiscais. 

 Pelo exposto, embora as finalidades das IPSS se devam manter dentro dos 

parâmetros da Constituição social o legislador deveria, sob a égide da segurança e 

certeza jurídica, ter procedido a uma intervenção clarificadora neste domínio. 

 

Sem prejuízo, a maior crítica da revisão do atual estatuto deve ser colocada ao nível 

da manutenção da inconstitucionalidade formal no atual diploma. A nova intervenção 

legal deveria ter servido o propósito de corrigir o vício de inconstitucionalidade. 

O anterior EIPSS na parte final do preâmbulo afirmava que «o Governo decreta, nos 

termos da alínea a) do n.º1 do art.201º da Constituição». Na CRP de 1982 era 

consagrada a competência do «(…)Governo, no exercício de funções legislativas: a) 

Fazer decretos-leis em matérias não reservadas à Assembleia da República». No entanto, 

o domínio do EIPSS aborda direitos inseridos no catálogo dos DLG’S, nomeadamente o 

direito de associação, art.46º (CRP de 1982 e atual) CRP156. A competência legislativa 

do Governo em matéria de DLG esta dependente de uma prévia autorização legislativa 

por parte da Assembleia da República (AR), visto nos encontrarmos no âmbito de 

matérias da sua competência relativa, art.168º n.º1 b) da CRP de 1982157, o artigo 

mantém a redação no atual art.165 n.º1 b) CRP.  

O NEIPSS apenas procedeu à atualização do preceito constitucional do art. 201º n.º1 

a) para o art.198º n.º1 a) CRP158, pelo que a inconstitucionalidade orgânica originária se 

mantêm. Apesar dos trabalhos de revisão do diploma, as IPSS continuam a reger-se por 

um diploma inconstitucional.   
 
156 Para LICÍNIO LOPES o fato de estar em causa «a definição de um estatuto específico de pessoas coletivas (associações e 
fundações), onde se estabelecem (…) uma série de requisitos organizatórios-funcionais incomparavelmente mais exigentes do que 
os do regime geral, e que não podem apenas ser vistos como uma mera disciplina concretizadora e ordenadora do exercício de 
direitos fundamentais submetidos ao regime específico dos direitos, liberdades e garantias (art.17º CRP)» justifica igualmente uma 
autorização legislativa da AR para o Governo legislar sobre estas matérias. Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de 
Solidariedade Social», ob.cit., pág.156-157. 
157CRP de 1982 art.168º n.º1 b) «É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, salvo 
autorização ao Governo: b) Direitos, liberdades e garantias».  
158Cfr.Art.198º n.º1 a) da CRP atualmente em vigor, «Compete ao Governo, no exercício de funções legislativas: a) Fazer decretos-
leis em matérias não reservadas à Assembleia da República». 
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No que diz respeito às alterações que se verificaram com a publicação do novo 

diploma, merecem destaque os seguintes pontos. 

Uma das novidades introduzidas pelo NEIPSS diz respeito ao aumento de 3 para 4 

anos da duração dos anos de mandato. A alteração do art.57º do EIPSS anterior através 

do art.21º do novo EIPSS aproxima o regime das IPSS em matéria de mandatos ao 

regime previsto para os titulares de cargos públicos159.  

Contudo, não é fixado no art.21º-C do NEIPSS nenhuma limitação de mandatos, à 

exceção do cargo de presidente da instituição, quanto a este o mandato é limitado a uma 

duração máxima de 12 anos consecutivos. O anterior art.57º do EIPSS previa uma 

duração máxima de 2 mandatos consecutivos contudo, continha no seu n.º4 in fine uma 

ressalva «salvo se a assembleia geral reconhecer expressamente que é impossível ou 

inconveniente proceder à sua substituição».  

Outra importante alteração prende-se com a possibilidade de remuneração de um ou 

mais titulares dos órgãos gerentes de administração, art.18º NEIPSS, desde que esteja 

previsto nos respetivos estatutos e não estejam preenchidos cumulativamente dois dos 

quatro critérios elencados no n.º3 do mesmo artigo160.  

No que toca ao montante, a remuneração não pode exceder quatro vezes o valor do 

IAS161. Importa relembrar que o anterior EIPSS, no seu art. 18º n.º2, não excluía a 

possibilidade de renumeração de «um ou mais membros dos corpos gerentes (…) desde 

que os estatutos o permitiam». A nova norma vêm concretizar a possibilidade de 

renumeração. 

 

O NEIPSS tem como aspeto positivo a delimitação dos fins principais dos fins 

secundários ou atividades instrumentais. Se no antigo EIPSS as finalidades eram 

abrangidas pelo mesmo preceito legal, art. 1º n.º1 e n.º2, sem existir qualquer referência 

às atividades instrumentais, no novo diploma é dedicado o art.1º-B n.º1 e n.º2 aos fins 

secundários e às atividades instrumentais, respetivamente.  

O art.1º-B vem concretizar o regime dos fins secundários e atividades instrumentais. 

O maior destaque cabe ao n.º2, norma que autoriza expressamente as instituições a 

 
159A título de exemplo, o mandato do Primeiro-Ministro ou do presidente do Tribunal de Contas, Cfr.Art. 214º n.º2 CRP. 
160Cfr.Art.18º n.º3 «Não há lugar à remuneração dos titulares dos órgãos de administração sempre que se verifique, por via de 
auditoria determinada pelo membro do Governo responsável pela área da segurança social, que a instituição apresenta 
cumulativamente dois dos seguintes rácios: a) Solvabilidade inferior a 50%; b) Endividamento global superior a 150%; c) 
Autonomia financeira inferior a 25%; d) Rendibilidade líquida da atividade negativa, nos três últimos anos económicos».  
161O art.18º n.º2 estabelece que «no caso das fundações de solidariedade social» a remuneração não pode por em causa «(…) o 
cumprimento do disposto na Lei-quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º24/2012, de 9 de Julho, no respeitante ao limite de 
despesas próprias».  
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desenvolver atividades de natureza instrumental de natureza lucrativa desde que o lucro 

económico sirva para o financiamento das atividades de cariz não lucrativas162163. O 

disposto no estatuto não é aplicado às IPSS no que se refere aos fins secundários e às 

atividades instrumentais, art.1º-B n.º3. Por força do art.88º n.º2 EIPSS a possibilidade 

de desenvolver as atividades do art.1º-A e 1º-B é igualmente concedida às uniões, 

federações e confederações.  

É atribuída às IPSS uma maior autonomia financeira com a previsão da possibilidade 

de estas prosseguirem atividades que contribuam para o equilíbrio das respetivas contas. 

A alteração mencionada reveste-se do maior interesse para as IPSS no atual contexto 

socioeconómico.  

O n.º4 do mesmo artigo prevê o poder dos serviços de fiscalização ou de inspeção de 

proceder «a verificação da natureza secundária ou instrumental das atividades 

desenvolvidas» podendo ser aplicado o regime contraordenacional. O art.1º-B n.º4 

representa outro mecanismo de controlo e de fiscalização que paira sobre as IPSS.  

Com efeito, o DL n.º172-A/2014 dotou o EIPSS de normas que permitem reforçar os 

poderes de controlo e fiscalização sobre as instituições.  

O poder de fiscalização do Estado sobre as IPSS está expressamente previsto na CRP, 

o «Estado apoia e fiscaliza». Em consonância, advêm dos apoios do Estado às 

instituições a legitimidade constitucional de fiscalizar e controlar a atividade e o 

funcionamento das mesmas. A sujeição das IPSS ao poder de fiscalização do Estado é 

sustentada ainda pelo art.267º n.º6 da CRP164.  

Um dos artigos de relevo nesta matéria é o novo art.14º-A do NEIPSS. Sob a 

epígrafe «contas do exercício» impõe n.º2 às IPSS a sua «publicitação no sítio 

institucional eletrónico da instituição até 31 de Maio do ano seguinte a que dizem 

respeito», para assim se proceder à «verificação da sua legalidade» pelo órgão 

competente165166. No caso de a instituição não apresentar as contas nos termos do n.º3, o 

n.º5 prevê a possibilidade de o órgão competente determinar «ao órgão de 

 
162No antigo EIPSS o art. 1º n.º2 era admitida a possibilidade de prossecução de fins secundários desde que preenchidos dois 
requisitos cumulativos: em primeiro lugar os fins secundários tinham que ser compatíveis com os fins principais e esses fins 
secundários tinham que revestir natureza não lucrativa. Assim o art. 1º n.º2 «Além dos enumerados no número anterior, as 
instituições podem prosseguir de modo secundário outros fins não lucrativos que com aqueles sejam compatíveis». 
163O art. 1º-B n.º2 concretiza o art. 10º n.º2 b) da Lei de Bases da Economia Social, Lei 30/2013, de 8 de Maio, «(…) os poderes 
públicos, no âmbito das suas competências em matéria de políticas de incentivo à economia social, devem: (…) Fomentar a criação 
de mecanismos que permitam reforçar a autossustentabilidade económico-financeira das entidades da economia social, em 
conformidade com o disposto no artigo 85.º da Constituição».  
164Cfr.Art.267º n.º6 da CRP, «As entidades privadas que exerçam poderes públicos podem ser sujeitas, nos termos da lei, a 
fiscalização administrativa». 
165Cfr.Art.14º-A n.º3 do DL n.º172-A/2014, de 14 de Novembro. 
166Cfr.Art. 14º-A n.º7 do DL n.º172-A/2014, de 14 de Novembro, «Para efeitos do disposto no presente artigo, os poderes do órgão 
competente são exercidos pelo membro do Governo responsável pela área da segurança social, com a faculdade de delegação, em 
órgãos de organismos públicos especializados para o efeito, quando a natureza técnica das matérias o justifique».  
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administração que apresente um programa adequado ao restabelecimento da legalidade 

e do equilíbrio financeiro, a submeter à sua aprovação». Caso a instituição incumprir na 

apresentação do programa ou no caso de este não ser aprovado o «órgão competente 

pode requerer judicialmente a destituição do órgão de administração, nos termos 

previstos nos artigos 35º e 35º-A». 

Quanto às normas que apresentam algumas modificações de conteúdo, o anterior art. 

15º n.º1 referia que «os corpos gerentes serão, em princípio, constituídos por associados 

da própria instituição, pelos fundadores ou pessoas por eles designados», o novo art.15 

n.º1 obsta a que os órgãos da administração e de fiscalização sejam constituídos 

«maioritariamente por trabalhadores da instituição», o n.º2 afirma ainda que «não 

podem exercer o cargo do presidente do órgão de fiscalização trabalhadores da 

instituição». 

 O art.15º-A sob a epígrafe «incompatibilidade» vem concretizar o art.15º n.º2 do 

antigo estatuto. O novo artigo estabelece que «nenhum titular do órgão de administração 

pode ser simultaneamente titular de órgão de fiscalização e ou da mesa da assembleia 

geral»167.  

No que respeita ao art. 17º (art.17º) do NEIPSS, o anterior n.º1, n.º2 e n.º3 do art.17º 

apresentavam redações semelhantes aos atuais n.º1, n.º3 e n.º4, respetivamente. O 

art.17º vigente prevê agora no seu n.º1 a possibilidade de convocatória dos órgãos de 

administração e fiscalização por «iniciativa destes ou a pedido da maioria dos titulares 

dos órgãos»168. O art.17º adiciona ainda um novo n.º2 e adita no seu n.º5 o conteúdo do 

anterior art. 21º n.º3 em matéria de impedimentos169. 

Acresce a este n.º5 a sanção da nulidade do voto do membro dos órgãos de 

administração e fiscalização quando este votar «sobre assunto que diretamente lhe diga 

respeito e no qual seja interessado bem como o seu cônjuge, pessoa com que viva em 

condições análogas às dos cônjuges e respetivos ascendentes e descendentes, bem como 

qualquer parente ou afim em linha reta ou no 2º grau da linha colateral». O anterior 

estatuto previa apenas a sanção da anulabilidade, art.22º à semelhança do atual art.76º 

do NCPA que fixa para situações idênticas a regra da anulabilidade170. 

 
167 O art.15º n.º2 do EIPSS anterior estabelecia apenas que «aos membros dos corpos gerentes não é permitido o desempenho 
simultâneo de mais de um cargo na mesma instituição». 
168No art. 17º n.º1 do EIPSS de1983 os órgãos de administração e fiscalização apenas eram convocados pelos respetivos presidentes.  
169 É acrescentado no n.º5 in fine, o seguinte texto «(…) bem como qualquer parente ou afim em linha reta ou no 2º grau da linha 
colateral». Conteúdo do art.21º n.º3 do antigo estatuto. 
170Cfr.Art.22º do EIPSS de 1983 «As decisões tomadas por qualquer dos corpos gerentes fora da respetiva competência são 
anuláveis». Cfr. Art.76º n.º1 do NCPA «São anuláveis nos termos gerais os atos ou contratos em que tenham intervindo titulares de 
órgãos ou agentes impedidos ou em cuja preparação tenha ocorrido prestação de serviços à Administração Pública em violação do 
disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 69.º». 
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Relevam as alterações do art. 20º n.º1 que agora concretiza as responsabilidades dos 

titulares dos órgãos, remetendo para os art.164º e 165º do Código Civil, sem prejuízo 

dos artigos do estatuto relativo a esta matéria171. 

Ainda em matéria de impedimentos importa mencionar o novo art. 21º-A. O 

antecessor do art.21º-A em matéria de não elegibilidade era o art. 21º n.º1. O art.21º n.º1 

do estatuto anterior referia que «não podem ser reeleitos ou novamente designados os 

membros de corpos gerentes que, mediante processo judicial, tenham sido declarados 

responsáveis por irregularidades cometidas no exercício dessas funções ou removidos 

dos cargos que desempenhavam». A norma em apreço era bastante vaga e imprecisa, o 

que tendo em atenção a importância da matéria não seria, de todo, desejável. Com a 

revisão do EIPSS o art.21º-A vem concretizar e clarificar os elementos do preceito. O 

novo preceito declara a não reelegibilidade dos titulares dos órgãos que tiverem sido 

«condenados em processo judicial por sentença transitada em julgado, em Portugal ou 

no estrangeiro». É ainda adicionado uma ressalva no art.21º-A n.º1 in fine, não são 

considerados as condenações quando «entretanto tiver ocorrido a extinção da pena». O 

novo artigo esclarece se as sentenças se limitam às proferidas por tribunais portuguesas 

ou se incluem as sentenças estrangeiras. Ao introduzir o elemento internacional, o 

legislador atualiza o diploma à realidade e às exigências contemporâneas, diversas das 

do anterior EIPSS que remota à década de 80. O artigo esclarece ainda que tipos de 

crimes estão em causa, visto o art.21º n.º1 apenas fazer referência às «irregularidades 

cometidas». O art.21º-A elenca, em prol da segurança e certeza jurídica, os tipos de 

crimes em causa, maioritariamente de natureza patrimonial e fiscal172.  

O NEIPSS apresenta um regime jurídico mais severo em matéria de impedimentos e 

incompatibilidades, mediante a aplicação da sanção mais grave, a nulidade - em certos 

caso ultrapassam o regime instituído no NCPA.  

O art. 22º do NEIPSS institui o regime geral de anulabilidade quando não esteja 

prevista a regra da nulidade. Sem prejuízo, a sanção da nulidade é bastante expressiva, 

se não vejamos.  

No domínio da elegibilidade o art.21º do NEIPSS o n.º1 tipifica um conjunto de 

requisitos de preenchimento cumulativo, fixando o n.º2 a regra da nulidade em caso de 

inobservância dos requisitos do n.º1.  

 
171O anterior art.20º n.º1 referia apenas que «os membros dos corpos gerentes são responsáveis civil e criminalmente pelas faltas ou 
irregularidades cometidas no exercício do mandato». 
172Cfr.Art.21º-A n.º1 do DL n.º172-A/2014,de 14 de Novembro, «(…) crime doloso contra o património, abuso de cartão de garantia 
ou de crédito, usura, insolvência dolosa ou negligente, apropriação ilegítima de bens do setor público não lucrativo, falsificação, 
corrupção e branqueamento de capitais». 
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A aplicação de sanções mais pesadas é igualmente visível em matéria de 

deliberações dos órgãos das instituições. 

O art.21º- D nº.1 do NEIPSS aplica a sanção da nulidade às deliberações a) tomadas 

por órgão não convocado; b) cujo conteúdo contrarie normas legais imperativas ou c) 

quando não estejam integradas e totalmente reproduzidas na respetiva ata. O n.º2 do 

mesmo artigo esclarece o sentido da formulação «órgão não convocado». Nos termos do 

nº2 o órgão não se considera convocado quando estamos perante uma violação das 

regras relativas à competência de assinar o aviso convocatório ou quando não sejam 

respeitadas as regras de fixação do dia, hora e local da reunião. Contrapondo este 

regime ao regime previsto no NCPA, este último fixa a regra das anulabilidade das 

deliberações tomadas por violação das regras relativas a convocatória, art.161º a 

contrario sensu, a sanção da nulidade das deliberações apenas é aplicada nos casos em 

que as «deliberações de órgãos colegiais» são «tomadas tumultuosamente ou com 

inobservância do quórum ou da maioria legalmente exigidos», art.161º h) NCPA, pelo 

que se estabelece a regra geral da anulabilidade para «os atos administrativos praticados 

com ofensa dos princípios ou outras normas jurídicas aplicáveis, para cuja violação se 

não preveja outra sanção», art.163º n.º1 do NCPA.  

Merece destaque, em particular, o art.21º-D n.º1 c) preceito que determina a nulidade 

das deliberações não «integradas e totalmente reproduzidas na respetiva ata», o NCPA 

fixa para situações análogas a regra da ineficácia das deliberações, art.34º n.º6 do 

NCPA173. 

De assinalar ainda a norma do art.23º n.º1 do NEIPSS. O artigo em questão 

estabelece que «A empreitada de obras de construção ou grande reparação pertencentes 

às instituições, devem observar o estabelecido no Código dos Contratos Públicos (CCP), 

com exceção das obras realizadas por administração direta até ao montante máximo de 

25 mil euros». O diploma antecessor no art.23º n.º1 apenas referia que a empreitada de 

obras de construção ou grande reparação, bem como a alienação e o arrendamento de 

imóveis (…) deverá ser feita em concurso ou hasta pública, conforme o mais 

conveniente».  

O n.º2 do artigo em vigor afirma que não se aplica o n.º1 às instituições que não 

beneficiam de apoios financeiros públicos, motivo pelo qual concluímos estar perante 

mais um mecanismo de controlo do Estado sobre as instituições beneficiárias de apoios. 

 
173Cfr. Art. 34ºn.º 6 do NCPA «As deliberações dos órgãos colegiais só se tornam eficazes depois de aprovadas as respetivas atas ou 
depois de assinadas as minutas e a eficácia das deliberações constantes da minuta cessa se a ata da mesma reunião não as 
reproduzir». 
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Por último, o NEIPSS estabelece na norma respeitante às disposições transitórias e 

finais, art.5º n.º4, o prazo máximo de um ano, após a entrada em vigor do novo 

estatuto,174para as IPSS adequarem os seus estatutos ao novo EIPSS, «sob pena de 

perderem a qualificação de IPSS e o respetivo registo ser cancelado».  

O diploma introduziu alterações significativas de carácter marcadamente «publicita». 

Isto porque, contrapondo o atual NEIPSS com o novo Código de Procedimento 

Administrativo (NCPA) o regime de impedimentos, incompatibilidades, mandatos e 

deliberações previsto no NEIPSS contém sanções mais severas. Acresce o fato de o 

NEIPSS introduzir uma maior «profissionalismo» no exercício dos cargos no domínio 

das IPSS ao qual corresponde a possibilidade de remuneração dos cargos e o reforço 

dos poderes de controlo e fiscalização do Estado. 

Levantam-se questões relativas à adequação do novo diploma face a toda a lógica 

que precede a criação das IPSS, principalmente quanto à liberdade de associação e 

voluntarismo 175 . Podem as exigências de maior transparência e de acentuada 

formalização e «administrativização» sobrepor-se à própria génese e natureza das IPSS?  

Como referido no capítulo primeiro, as OTS surgem por iniciativa particular, a sua 

génese reside na «sociedade civil». A própria denominação «instituições particulares de 

solidariedade social» permite-nos aferir a sua natureza jurídica privatística. No mesmo 

sentido afirma GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA que o facto de as IPSS 

«desempenharem tarefas de interesse público não as transforma em órgãos de 

administração indireta do Estado», tal não estaria de acordo com «o enquadramento 

constitucional destas instituições no setor cooperativo e social, art.82º n.º4 d) CRP (e 

não no setor público)176». Os mesmos autores entendem ainda que embora as IPSS 

estejam submetidas à fiscalização estadual, art. 63º n.º5 da CRP, qualquer medida de 

fiscalização que revista a natureza de restrição ao direito de associação, art. 46º da CRP, 

devem ser adequados, necessários e proporcionais aos interesses públicos que se visa 

acautelar. O poder de tutela do Estado deve limitar-se a uma tutela da legalidade. Os 

autores defendem o alargamento dos poderes de fiscalização e intervenção do Estado no 

caso de concessão de apoios estaduais às instituições e no caso de as IPSS 

 
174Diploma publicado a 14 de Novembro de 2014 -O prazo termina a 14 de Novembro de 2015. 
175Cfr.Art. 2º n.º 1 do DL n.º 389/99, de 30 de Setembro, regulamenta a Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, que criou as condições que 
permitem promover e apoiar o voluntariado, «Reúnem condições para integrar voluntários e coordenar o exercício da sua atividade 
as pessoas coletivas que desenvolvam atividades nos domínios a que se refere o n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 71/98, de 3 de 
Novembro, e que se integrem numa das seguintes categorias:a) Pessoas coletivas de direito público de âmbito nacional, regional ou 
local; b) Pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; c) Pessoas coletivas de utilidade pública, incluindo as 
instituições particulares de solidariedade social». 
176Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», ob.cit., pág. 821. 
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desempenharem tarefas públicas delegada por delegação materializada nos acordos. 

Nestes casos, os acordos devem estabelecer mecanismos de controlo público, 

observando a limitação do art. 4º n.º4 do NEIPSS, o apoio do Estado «não pode 

constituir limitação ao direito de livre atuação das instituições».  

Contudo, o NEIPSS não procede à distinção entre as IPSS com acordos e os que não 

estão vinculados a acordos de gestão e de cooperação. O regime exposto é um regime 

geral, a cujo cumprimento ficam adstritas todas as IPSS, somente o art.23ºn.º2 ressalva 

as IPSS que não beneficiam de apoios financeiros públicos. 

Apesar de o NEIPSS revogar os artigos 32º e 33º, relativos aos atos sujeitos a 

autorização e os atos sujeitos a visto, respetivamente, integrados anteriormente na seção 

III sob a epígrafe «da tutela», no art. 34º n.º1 o NEIPSS declara que «O Estado (…) 

exerce os poderes de inspeção, auditoria e fiscalização sobre as instituições incluídas no 

âmbito de aplicação do presente Estatuto, podendo para o efeito ordenar a realização de 

inquéritos, sindicâncias e inspeções». Como já foi referido, o art. 14º-A n.º6 prevê o 

poder de destituição dos órgãos da administração nos termos dos arts. 35º e 35º-A. O 

art.14º-A n.º6 ultrapassa a mera tutela de legalidade e entra no campo da tutela 

sancionatória. 

Perante a matéria exposta, a constitucionalidade do diploma pode ser posta em causa, 

impõe-se, acautela é preferível a adoção de uma interpretação restritiva do mesmo.  

§2. IPSS: Análise do conceito 
 

O art.1º do NEIPSS contém a definição de IPSS, nos termos deste preceito legal «são 

instituições particulares de solidariedade social (…) as pessoas coletivas, sem finalidade 

lucrativa, constituídas exclusivamente por iniciativa de particulares, com o propósito de 

dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de solidariedade, contribuindo 

para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, desde que não sejam administrados 

pelo Estado ou por outro organismo público». 

É possível reter os seguintes requisitos de preenchimento cumulativo para que 

possamos falar de uma IPSS – o caráter não lucrativo; a criação por iniciativa particular; 

o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de solidariedade e, 

por último, a autonomia administrativa perante o Estado ou outro organismo público.  

LICÍNIO LOPES entende que a inserção no conceito de IPSS da formulação «não 

lucrativa» é redundante e desnecessária visto o conceito de «solidariedade social» já 
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transmitir a ideia de não prossecução de finalidades lucrativas. É neste aspeto, aliás, que 

como já referimos, a um nível mais abrangente as IPSS se distinguem das pessoas 

coletivas do segundo setor, máxime, mercado.  

Apesar da conexão entre o conceito de «solidariedade social» e «não lucrativo» a 

verdade é que a insistência em dotar as IPSS de ambos os elementos não é uma 

novidade introduzida pelo EIPSS. No nosso ordenamento jurídico a conexão entre 

ambos constitui uma prática reiterada. Na própria CRP, em todas as suas versões, o 

conceito de IPSS surge interligada com o de «não lucrativo». Para o autor, o legislador 

constitucional pretende criar uma barreira ao «oportunismo negocial» que, face às 

situações de carência e necessidade social, eventualmente poderia obstruir as 

intencionalidades das IPSS. Todavia, o autor entende que deve haver uma separação 

interpretativa entre a prossecução de fins não lucrativos e a prática de atos de natureza 

lucrativa com o fim de autofinanciamento das instituições. Não existem 

incompatibilidades entre ambas se forem cumpridas dois requisitos essenciais: em 

primeiro lugar as atividades de natureza lucrativa devem assumir um caráter acessório 

em relação aos fins principais, ou seja, em relação aos fins não lucrativos e aquelas 

devem estar subordinados à melhor prossecução dos fins predominantes, os fins não 

lucrativos. O que não é admitido é o predomínio das atividades lucrativas sobre as 

atividades não lucrativas, sob pena de alterar a própria qualificação jurídica das 

instituições em questão.  

A introdução do novo art. 1º- B n.º2 é uma clara expressão desse entendimento.  

Se por um lado este entendimento permite dotar as IPSS de maior autonomia 

financeira, por outro, é acautelado o problema da «conversão do fim». Este último 

designa as situações hipotéticas em que as IPSS, perante a impossibilidade legal em 

praticar atos esporádicos de caráter lucrativos, optam por transformar o fim de natureza 

não lucrativa num meio de angariação de receitas, a título de exemplo, através da prática 

de atos que demonstrem a preferência pelos cidadãos com meios económicos em 

detrimento dos grupos mais desfavorecidos177.  

 

É na sociedade civil que reside a génese das OTS em geral e das IPSS em especial. 

As IPSS nascem e são constituídas com base na manifestação de vontade privada de, 

perante a incapacidade ou inerência do Estado, unir forças no combate a situações de 

carência social. Portanto, a natureza privatística é originária e elemento base das IPSS. 
 
177Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 114-122. 
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A manifestação de vontade referida pode ser individual, como sucede nas fundações 

privadas178 ou pode ser partilhada por um número mais vasto ou grupo de pessoas, cujo 

exemplo são as associações179 mas, em ambos os casos, a causa final é sempre, nos 

termos do art.1º n.º1 do NEIPSS, «o propósito de dar expressão organizada ao dever 

moral de justiça e de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais 

dos cidadãos». 

Daqui decorre a necessidade de afastar as IPSS do ius imperii da Administração 

Pública de modo a manter a natureza privatística que a caracteriza. Por essa razão, o 

art.1º n.º1 do EIPSS acrescenta que as IPSS não são «administradas pelo Estado ou por 

outro organismo público». LÍCINIO LOPES tece algumas considerações sobre o limite 

da intervenção do Estado. A ideia-chave nesta matéria é a da inconstitucionalidade da 

qualificação jurídica como «IPSS» de associações em que o Estado exerça e detenha o 

poder dominante. Admitir esta hipótese seria ir contra a letra da lei e a motivação do 

legislador constitucional, uma vez que a CRP reserva à iniciativa privada, na sua forma 

autêntica das IPSS e de outras pessoas coletivos de reconhecido interesse público, a 

prossecução dos fins de solidariedade social.  

Perante o exposto, o autor conclui que a criação por parte do Estado de associações e 

fundações de direito privado com fins de solidariedade social terá sempre como limite a 

impossibilidade de qualificação como IPSS e as que são suscetíveis de classificação 

como entidades privadas de utilidade pública, não podem servir de «meio de fuga» do 

Estado às obrigações constitucionalmente impostas de organização e manutenção do 

sistema público de segurança social e ação social. 

 

Por último importa ainda mencionar que a norma do art.1º n.º1 EIPSS ao referir que 

não são «administradas pelo Estado ou por outro organismo público» permite distinguir 

as IPSS das entidades de composição mista. As entidades de composição mista são um 

exemplo da «administração em forma privada»180.  

 

O «propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de 

solidariedade» é a causa e a razão que subjaz à constituição, existência e 

 
178Cfr.Art. 4.º n.º1 da Lei-quadro das Fundações Lei n.º24/2012, de 9 de Julho - «As fundações podem assumir um dos seguintes 
tipos: a) «Fundações privadas», as fundações criadas por uma ou mais pessoas de direito privado, em conjunto ou não com pessoas 
coletivas públicas, desde que estas, isolada ou conjuntamente, não detenham sobre a fundação uma influência dominante».  
179Cfr.Art.1º do DL n.º 72/90, de 3 de Março - Código das Associações Mutualistas, «As associações mutualistas são instituições 
particulares de solidariedade social com um número ilimitado de associados (…)». 
180Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit, pág. 123-129. 
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reconhecimento jurídico das IPSS, residindo na solidariedade social um dos princípios 

orientadores da atuação das IPSS.  

Em matéria de solidariedade social a CRP e a EIPSS surgem numa relação de 

complementaridade. A nível constitucional o princípio da solidariedade social é 

materializado nos art.63º n.º5, art.67º n.º2 b), art.69º, art.70º n.º1 e), art.71º e art.72º. A 

Constituição delimita o objeto de atuação das IPSS no âmbito da Constituição social 

logo, o objeto da atividade prosseguida pelas IPSS não são deixadas ao livre arbítrio das 

mesmas, apela-se a uma conformação com a Constituição social.  

A solidariedade social surge no âmbito da segurança social como um dos princípios 

gerais do sistema de segurança social, art.5º da Lei de Bases Gerais do Sistema de 

Segurança Social 181 . O art. 8º do diploma concretiza o princípio, «O princípio da 

solidariedade consiste na responsabilidade coletiva das pessoas entre si na realização 

das finalidades do sistema e envolve o concurso do Estado no seu financiamento»182. 

Decorre deste preceito que o princípio da solidariedade exige uma participação efetiva 

da própria comunidade, isto significa que é um princípio que vincula quer o Estado quer 

a sociedade civil. Quanto a estes últimos, a «solidariedade horizontal», o princípio «faz 

apelo à ideia ético-social de pertença dos indivíduos a uma certa comunidade e de 

corresponsabilidade dos mesmos pelo destino ou sorte de todos»183. Por conseguinte, a 

solidariedade social não pode ser considerada como responsabilidade exclusiva do 

Estado. A «solidariedade vertical» exprime o dever do Estado de proteção e efetivação 

dos direitos sociais da comunidade. Todavia, assiste à própria comunidade um dever-

moral de entreajuda. Por esse motivo, o domínio da solidariedade social representa um 

campo propício e privilegiado de cooperação entre o Estado e as IPSS. Com efeito, a 

realização dos objetivos de solidariedade social passa pelo desenvolvimento de 

atividades de concessão de bens e prestação de serviços adequados à realização dos 

direitos consagrados na Constituição social184. É mediante a efetivação dos direitos 

sociais que se alcança a justiça social.  

 
181Lei n.º4/2007, de 16 de Janeiro, na redação da Lei n.º83-A/2013, de 30 de Dezembro. O art.5º inclui ainda os seguintes princípios 
gerais «Constituem princípios gerais do sistema o princípio da universalidade, da igualdade, da solidariedade, da equidade social, da 
diferenciação positiva, da subsidiariedade, da inserção social, da coesão intergeracional, do primado da responsabilidade pública, da 
complementaridade, da unidade, da descentralização, da participação, da eficácia, da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em 
formação, da garantia judiciária e da informação». 
182O art.8º n.º2 acrescenta ainda «O princípio da solidariedade concretiza-se: a) No plano nacional, através da transferência de 
recursos entre os cidadãos, de forma a permitir a todos uma efetiva igualdade de oportunidades e a garantia de rendimentos sociais 
mínimos para os mais desfavorecidos; b) No plano laboral, através do funcionamento de mecanismos redistributivos no âmbito da 
proteção de base profissional; e c) No plano intergeracional, através da combinação de métodos de financiamento em regime de 
repartição e de capitalização».  
183CASALTA NABAIS in Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 133. 
184Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 135-136. 
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A colaboração das IPSS e a Administração concretizam-se mediante a celebração de 

acordos de gestão e de cooperação, designados por PAULO RAMOS como «meios de 

materialização da democracia social»185.  

§3. As Instituições Particulares de Solidariedade Social em particular 
 

 

A norma constitucional do art. 63º n.º5 da CRP menciona apenas vagamente as 

instituições de solidariedade social. A abertura legal deixada pelo legislador 

constitucional permite uma maior flexibilização na inserção de modelos organizatórios 

na esfera de abrangência conceitual das IPSS. Logo, falamos quanto a esta matéria 

numa pluralidade institucional de IPSS.  

O art.2º do EIPSS186 admite as seguintes formas ou agrupamentos: as associações de 

solidariedade social; as cooperativas de solidariedade social 187 ; as associações 

mutualistas ou de socorros mútuos 188 ; as fundações de solidariedade social e as 

irmandades da misericórdia189.  

O anterior EIPSS não criava qualquer obstáculo legal à inserção de organizações 

erguidas pelo direito canónico, desde que as mesmas prosseguissem exclusiva ou 

inclusivamente fins de solidariedade social. Com o novo EIPSS e a introdução do n.º2 

do art.2º essa ideia é reforçada. Deste modo, o novo diploma admite como IPSS os 

Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, nomeadamente os Centros 

Sociais Paroquiais e as Caritas Diocesanas e Paroquiais. 

Nos termos do n.º4 do mesmo preceito, as instituições podem agrupar-se em uniões, 

federações ou confederações. 

A análise dos tipos de instituições seguirá a ordem elencada no art.2º nº1 do 

EIPSS190.  

O EIPSS não contém a disciplina completa das pessoas coletivas elencadas no art.2º 

n.º1, logo, a análise das mesmas carece de ser complementada pelo respetivo regime 

jurídico específico, dispersos por vários diplomas legais.  

 

 
185Cfr.RAMOS, PAULO FERNANDO SIMÕES, «Perspetiva Administrativa da mudança de paradigma do Estado Social a partir 
das relações entre Instituições Particulares de Solidariedade Social e a Administração», ob.cit., pág.10. 
186 EIPSS atualmente em vigor , DL n.º174-A/2014, de 14 de Novembro. 
187 Introduzidas pela Lei n.º 76/2015, de 28 de Julho. 
188  O novo Estatuto procedeu a alteração da alínea c) atualizando a designação das associações de socorros mútuos para 
«associações mutualistas». O art.2. n.º1 c) passa a ter seguinte redação, «associações mutualistas ou de socorros mútuos». 
189 O EIPSS de 1983 incluía no art.2º n.º1, mais precisamente na alínea b), as «associações de voluntários de ação social».  
190Cfr.Art.2º n.º1 do EIPSS, «a) associações de solidariedade social; b) revogada; c) associações mutualistas ou de socorros mútuos; 
d) fundações de solidariedade social; e) irmandades da misericórdia».  
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As associações de solidariedade social são «pessoas coletivas de tipo associativo 

constituídas com os objetivos previstos no art.1º e que reúnem os demais requisitos 

estabelecidos no Estatuto para a qualificação como IPSS191».  

Os art. 52º a 67º do EIPSS são dedicados à disciplina jurídica das associações de 

solidariedade social, contudo, não a esgota, encontra-se dispersa por mais três diplomas 

legais: o Código Civil (CC)192, o regime especial de constituição imediata de associação, 

aprovada pela Lei n.º40/2007, de 24 de Agosto, e o regime geral do direito de livre 

associação, o DL n.º594/74, de 7 de Novembro193.  

As associações de solidariedade social gozam de personalidade jurídica com o 

respetivo ato de constituição194, este último deve seguir a forma de escritura pública195 

ou ato equivalente 196 . Entre outros aspetos relevantes, o ato de constituição deve 

especificar a denominação, fim e sede da pessoa coletiva197. O art.53º n.º4 contempla 

um impedimento à qualificação jurídica de associação de solidariedade social nos casos 

em que «o número de associados seja inferior ao dobro dos membros previstos para os 

respetivos órgãos». 

 O regime das associações de solidariedade social admitem desvios ou adaptações 

relativamente à disciplina contida nesses três últimos diplomas. A título de exemplo no 

art. 174º n.º1 do CC em matéria de convocação da Assembleia Geral prevê-se que a 

mesma «é convocada por meio de aviso postal, expedido para cada um dos associados 

com a antecedência mínima de oito dias (…)», todavia o art.60º n.º1 EIPSS relativa à 

mesma matéria estabelece regras temporais e de competência diversas «A assembleia 

geral é convocada com, pelo menos 15 dias de antecedência, pelo presidente da mesma 

ou pelo seu substituto»198ou em matéria de deliberações, impõe o art.175ºn.º2 do CC a 

regra da maioria absoluta dos votos enquanto o art.62º n.º2 do EIPSS fixa a regra da 

maioria simples dos votos. Prevalece o regime específico do EIPSS em detrimento do 

regime geral contido no CC.  

 

 

 
191Cfr.Art.52º n.º1 do EIPSS. 
192Os art.157º a 184º do Código Civil disciplinam as associações. 
193 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 71/77, de 25 de Fevereiro (altera o artigo 4.º) e a Lei n.º 29/2009, de 29 de Junho (revoga o artigo 
15.º). 
194Cfr.Art.53º n.º1 do EIPSS. 
195Cfr.Art. 158º do CC.  
196Cfr.Art.53º n.º2 do EIPSS. 
197Cfr.Art.53º n.º3 do EIPSS «(…) o ato de constituição deve especificar: a) as quotas, donativos ou serviços com que os associados 
concorrem para o património social; b) a denominação, fim e sede da pessoa coletiva; c) a forma do seu funcionamento; d) a 
duração, quando a associação se não constitua por tempo indeterminado».  
198 A Lei n.º 76/2015, de 28 de Julho alterou as normas do n.º 2, 3, 5, e 5 do art.60º do Decreto-lei 172-A/2014, de 14 de Novembro.  
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Quanto às associações mutualistas ou de socorros mútuos, nos termos do art.1º do 

Código das Associações Mutualistas (CAM), DL n.º 72/90, de 3 de Março, estamos 

perante «instituições particulares de solidariedade social com um número ilimitado de 

associados, capital indeterminando e duração indefinida que, essencialmente através da 

quotização dos seus associados, praticam, no interesse destes e de suas famílias, fins de 

auxílio recíproco». As associações mutualistas adquirem personalidade jurídica através 

do ato de constituição199. O referido ato deve constar de escritura pública e especificar a 

denominação, os fins e a respetiva sede de instituição200.   

As associações mutualistas prosseguem um conjunto variado de fins como «a 

concessão de benefícios de segurança social e de saúde destinados a reparar as 

consequências da verificação de factos contingentes relativos à vida e à saúde dos 

associados e seus familiares e a prevenir, na medida do possível, a verificação desses 

factos»201. Podendo prosseguir cumulativamente «fins de proteção social e de promoção 

da qualidade de vida, através da organização e gestão de equipamentos e serviços de 

apoio social, de outras obras sociais e de atividades que visem especialmente o 

desenvolvimento moral, intelectual, cultural e físico dos associados e suas 

famílias»202.Os fins de segurança social e saúde são concretizados nos art.3º e 4ºdo 

CAM, respetivamente.  

Por força do art.76º do EIPSS, as associações mutualistas regem-se «pelas 

disposições constantes de legislação especial e, subsidiariamente, pelas disposições do 

presente Estatuto». No mesmo sentido art.122º do CAM, «em tudo que não se encontra 

regulado no presente diploma aplicar-se-á, com as devidas adaptações, o Estatuto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e legislação complementar». Para além 

do EIPSS, o CAM deve ser conjugado, nos termos do art.7º 203 , com os regimes 

profissionais complementares de segurança social204, o DL n.º 225/89, de 6 de Julho.  

No diploma mencionado, a disciplina específica destinada às associações mutualistas 

encontra-se prevista nos art.18º a 20º.  

 
199Cfr.Art.13º n.º2 do CAM. 
200Cfr.Art.13º n.º1 do CAM. 
201Cfr.Art.2º n.º1 do CAM. 
202Cfr.Art.2º n.º2 do CAM. 
203Cfr.Art.7º do CAM «As associações mutualistas podem também, através da celebração de acordos com qualquer empresa, grupo 
de empresas, grupo de trabalhadores, associações empresariais e sindicais, gerir regimes profissionais complementares dos regimes 
de segurança social (…)». 
204 Cfr.Art.2º do DL n.º 225/89, de 6 de Julho «Os regimes profissionais complementares têm por objetivo conceder aos 
trabalhadores por conta de outrem ou independentes, agrupados no quadro de uma empresa ou de um conjunto de empresas, de um 
ramo de atividade económica ou de um sector profissional ou interprofissional, prestações pecuniárias complementares das 
garantidas pelo regime geral de segurança social». 
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Nos restantes artigos do diploma as associações mutualistas são regidas em conjunto 

com as fundações de segurança social complementar. A disciplina conjunta de ambas as 

instituições – associações mutualistas e as fundações de segurança complementar – 

verifica-se ainda na Portaria n.º 135/2007, de 26 de Janeiro, diploma que regulamenta o 

registo de ambas as instituições referidas.205 

As fundações de segurança complementar integram no EIPSS as fundações de 

solidariedade social art.2º n.º1 c).  

 

As fundações de solidariedade social contêm um regime jurídico bastante disperso. 

No EIPSS são reguladas pelos art.77º a 77º-A. O último artigo, no n.º1, consagra a 

subsidiariedade da aplicação do EIPSS, regendo-se estas pela Lei-quadro das 

Fundações206. O n.º2 do mesmo artigo restringe os artigos do EIPSS às fundações em 

apreço. Assim, no que toca ao Capítulo I do EIPSS não lhes serão aplicáveis os 

art.10º,12º,13º,20º,21º e 21º-C, que regulam matérias relativas à elaboração dos 

estatutos; órgãos da instituição; competência do órgão de administração; a 

responsabilidade dos titulares dos órgãos; elegibilidade e não elegibilidade, 

respetivamente.  

O anterior estatuto contemplava um regime mais completo das fundações de 

solidariedade social, dedicando a estas os art.77º a 86º. O NEIPSS procedeu à 

revogação dos artigos 78º a 86º, logo, quanto a estas matérias, as fundações regem-se 

pela Lei-quadro. A Lei-quadro é aplicável a todos os tipos de fundações, sejam estas 

portuguesas ou estrangeiras 207 , à exceção das fundações instituídas por confissões 

religiosas 208 . São ainda disciplinadas pela Lei-quadro as fundações privadas e as 

fundações públicas209. 

No que concerne especificamente às fundações de solidariedade social, estas são 

disciplinadas pelo regime especial previsto no art.39º da Lei-quadro.  

O art.39º da Lei-quadro define as fundações de solidariedade social como «fundações 

privadas constituídas como instituições particulares de solidariedade social e 

prosseguem, designadamente, algum dos objetivos enunciados nas alíneas a), e), g), j), 

 
205Cfr.Art. 1º da Portaria n.º «O presente Regulamento tem por objetivo definir as regras a que deve obedecer o registo das 
associações mutualistas, suas uniões, federações e confederações, adiante genericamente designadas associações, bem como das 
fundações de segurança social complementar». 
206Cfr.Lei n.º 24/2012, de de 9 de Julho, na redação da  Lei n.º 150/2015, de 10 de Agosto.  
207Cfr.Art.2º n.º1 da Lei-quadro.  
208Art.2º n.º3 Lei-quadro «As fundações instituídas por confissões religiosas são reguladas pela Lei da Liberdade Religiosa, 
aprovada pela Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho, e pelos artigos 10.º e seguintes da Concordata entre a República Portuguesa e a Santa 
Sé, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 80/2004, de 16 de Novembro». 
209Cfr.Art.4º da Lei-quadro. 
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r), t), v), w) e x) do n.º 2 do artigo 3.º».210 À semelhança das associações mutualistas, as 

fundações em apreço são regidas pelo Código Civil (CC)211. 

Em matéria de aquisição de personalidade jurídica dispõe o art. 6º da Lei-quadro que 

«as fundações adquirem personalidade jurídica pelo reconhecimento», remetendo para o 

regime especial do art.39º e ss. do diploma. O art. 40º n.º1 atribui a competência de 

reconhecimento das fundações de solidariedade social ao Primeiro-Ministro, com a 

faculdade de delegação. O reconhecimento destas fundações representa um verdadeiro 

procedimento em que o pedido é apresentação junto da entidade competente para o 

reconhecimento212 instruído com os elementos do art.22.º da Lei-quadro213. No prazo de 

45 dias é emitido parecer sobre o pedido de reconhecimento, pelos serviços competentes 

do Ministério da Solidariedade e Segurança Social214. Podendo em alguns casos ser 

emitido um parecer vinculativo no prazo de 15 dias, como é o caso das fundações de 

solidariedade social com fins principais ou exclusivos de promoção e proteção da saúde, 

da competência do Ministério da Saúde215. 

No prazo de 15 dias, 45 dias ou 60 dias é emitido parecer vinculativo, os prazos 

variam consoante estejamos perante fundações de solidariedade social com fins 

principais ou exclusivos de promoção e proteção da saúde e das fundações de 

solidariedade social do âmbito do Ministério da Educação; fundações em geral ou 

fundações de solidariedade social com fins principais ou exclusivos de promoção e 

proteção da saúde ou de fundações de solidariedade social do âmbito do Ministério da 

Educação, respetivamente216217. 

No caso específico das fundações de segurança social complementar, as mesmas 

regem-se pelos diplomas do DL n.º225/89, de 6 de Julho218 e a Portaria n.º135/2007.  

 

As irmandades das misericórdias são IPSS de tipo associativo «reconhecidas na 

ordem jurídica canónica, com o objetivo de satisfazer carências sociais e de praticar atos 

 
210Cfr.Art.3º n.º2 a), e), g), j), r), t), v), w) e x) da Lei-quadro «São considerados fins de interesse social aqueles que se traduzem no 
benefício de uma ou mais categorias de pessoas distintas do fundador, seus parentes e afins, ou de pessoas ou entidades a ele ligadas 
por relações de amizade ou de negócios, designadamente: a) A assistência a pessoas com deficiência; e) A educação e formação 
profissional dos cidadãos; g) A prevenção e erradicação da pobreza; j) A promoção da integração social e comunitária; r) A 
promoção e proteção da saúde e a prevenção e controlo da doença; t) A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; v) A proteção e apoio à família; w) A 
proteção e apoio às crianças e jovens e x) A resolução dos problemas habitacionais das populações». 
211No CC as fundações são disciplinadas pelos art. 157º a 166º e 185º a 194º. 
212Cfr.Art.40º n.º2 da Lei-quadro.  
213Cfr.Art.40º n.º3 «O pedido de reconhecimento é instruído com os elementos referidos no artigo 22.º». 
214Cfr.Art.40º n.º4 da Lei-quadro. 
215Cfr.Art.40º n.º5 da Lei-quadro. 
216Cfr.Art.40º n.º6 da Lei-quadro. 
217Cfr.Art.40º n.º7 da Lei-quadro «Os pareceres referidos nos números anteriores são obrigatórios e vinculativos para a entidade 
competente para o reconhecimento, constituindo a sua falta fundamento de recusa do reconhecimento». 
218A disciplina específica das fundações de segurança social complementar abrange os Art.21º a 24, inclusive. 
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de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos 

princípios de doutrina e moral cristã»219.  

São aplicáveis às irmandades das misericórdias os art.68º a 70º do EIPSS, além dos 

artigos relativos às associações de solidariedade social, art.52º a 67º, ex vi art.69º n.º2 

EIPSS. Sem prejuízo, e à semelhança do que sucede com as instituições já analisadas 

concorrem à disciplina destas associações outros diplomas, no presente caso as 

irmandades das misericórdias regem-se ainda pelos «termos do Compromisso 220 

estabelecido entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência Episcopal, ou 

documento bilateral que o substitua»221.  

É possível retirar da letra da definição oferecida pelo art.68º EIPSS a dualidade de 

natureza dos fins prosseguidos. Se por um lado assemelham-se às restantes instituições 

quanto às funções laicas, relacionadas com o apoio social e de caridade, por outro lado, 

as funções religiosas, espirituais e de culto distinguem estas instituições das restantes.  

Para efeito de aplicabilidade do EIPSS revelam apenas os fins de solidariedade 

social 222 . LICINIO LOPES defende que deve haver uma separação entre o culto 

religioso e a solidariedade social, mais precisamente quanto ao reconhecimento jurídico 

das irmandades e misericórdias enquanto IPSS. O art.70º n.º1223 do EIPSS serve de 

fundamento para esse entendimento. O autor entende que o n.º1 ao fixar a maioridade 

para a constituição de associado representa uma clara confusão entre os conceitos de 

capacidade de exercício e capacidade de gozo redundado em um impedimento à 

capacidade de gozo dos indivíduos e, consequentemente, uma violação do direito de 

associação constitucionalmente consagrado no art.46º CRP.  

Outra questão relacionada com este artigo prende-se com o requisito «com respeito 

pelo espírito próprio que o informa». Conjugando o requisito mencionado com a 

definição de associação religiosa oferecida pelo direito canónico, «associação de fiéis 

constituídas na ordem jurídica canónica» reflete um elemento discriminador que a 

ordem jurídica civil, no ato de reconhecimento destas associações, art.45º EIPSS, não 

poderia tolerar devido à violação do art.13º n.º2 da CRP224. No mesmo sentido, o art.2º 

 
219Cfr.Art.68º n.º1 do EIPSS. 
220Cfr.Art.68º n.º2 «Os estatutos das Misericórdias denominam-se «compromissos».  
221Cfr.Art.69º n.º1 do EIPSS. 
222Cfr.Art.69 n.º3 do EIPSS «Ressalva-se da aplicação do preceituado no n.º1 tudo o que especificamente respeita às atividades 
estranhas aos fins de solidariedade social». 
223Cfr.Art.70º n.º1 do EIPSS «podem ser admitidos como associados das irmandades da Misericórdia os indivíduos maiores, de 
ambos os sexos, que se comprometam a colaborar na prossecução dos objetivos daquelas instituições, com respeito pelo espírito 
próprio que as informa».  
224Cfr. Art.13º n.º2 do CRP «Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual».  
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n.º1 a) do DL n.º391/2007, estabelece como requisito da declaração de utilidade pública 

«(…) o combate à discriminação baseada» na «(…) religião ou em qualquer outra forma 

de discriminação»225.  

As Misericórdias foram ao longo da história alvo de disputas entre o ordenamento 

jurídico canónico e civil, facto que se reflete no procedimento de constituição ou ereção 

destas entidades.  

Na ordem jurídica canónica o reconhecimento da personalidade jurídica das 

associações e institutos religiosos canónicos dá-se com o ato de ereção. O ato de ereção 

corresponde ao ato pelo qual a autoridade canónica eclesiástica competente reconhece a 

existência canónica da associação e lhe atribui personalidade jurídica226227. Após esta 

primeira etapa, dispõe o art.3º da Concordata e o art. 45º do EIPSS que o 

reconhecimento por parte do Estado da personalidade jurídica das associações, 

corporações ou institutos religiosos, canonicamente eretos, «resulta da simples 

participação escrita da ereção canónica feita pelo bispo da diocese onde tiverem a sua 

sede, ou por seu legítimo representante, aos serviços competentes para a tutela das 

mesmas instituições», redação que se mantém no NEIPSS. A data de receção da 

participação escrita determina o momento do reconhecimento da personalidade jurídica 

civil 228. 

Ainda em sede de processo de constituição, importa referir que o EIPSS de 1989 

previa duas espécies de irmandades de misericórdias distintas, consoante a constituição 

das associações em apreço datasse em momento anterior ou posterior à publicação do 

EIPSS de 1989. A primeira espécie, as misericórdias canonicamente eretas onde se 

inserem a irmandade da misericórdia ou santa casa da misericórdia constituídas antes ou 

após a publicação do antigo EIPSS e que passaram, nos termos do anterior art.68º, a ter 

essa designação e as santas casas da misericórdia não constituídas sob a forma de 

irmandades, que antes da publicação do estatuto tenham solicitado, nos termos do 

art.95º n.º1 e art.96º, a forma de irmandade. A segunda espécie contempla o caso das 

 
225Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 195-197. 
226 As pessoas coletivas religiosas carecem do reconhecimento da sua personalidade jurídica quer pela ordem jurídica canónica, quer 
pela ordem jurídica civil. Em todo o caso, e apesar de o reconhecimento por ambas as ordens jurídicas ser um requisito essencial 
para que possamos falar de entidades religiosas eclesiásticas, a ausência do reconhecimento civil não significa a inexistência das 
entidades para o ordenamento jurídico canónico. Assim, nos casos em que existe o reconhecimento pela ordem jurídica canónica 
mas não pela ordem jurídica civil estamos simplesmente perante entidades religiosas canónicas possuidoras de personalidade 
jurídica perante o direito canónico. O reconhecimento na ordem jurídica canónica é requisito sine qua non para que haja o 
reconhecimento pela lei civil. Isto porque, aquele representa a primeira etapa de todo o procedimento, a aquisição da personalidade 
jurídica das mesmas parte da Igreja Católica. Assim, neste âmbito, a lei civil não se sobrepõe à lei canónica, o art.2º da Concordata 
determina que «é garantido à Igreja Católica o livre exercício da sua autoridade: na esfera da sua competência, tem a faculdade de 
exercer os atos do seu poder de ordem e jurisdição sem qualquer impedimento». 
227Cfr.CRUZ, SEBASTIÃO citado na obra de LICÍNIO LOPES «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., 
pág.186. 
228Cfr.LOPES, LICÍNIO «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 184-188. 
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santas casas da misericórdia que nos termos do art.95º n.º2 do anterior diploma não 

optando pela forma de irmandades da misericórdia, são, para efeito do anterior EIPSS, 

associações de solidariedade social de direito civil, mantendo porém, a designação de 

«santas casas da misericórdia»229.  

Com a publicação do NEIPSS as normas dos artigos 94º a 97º, que continham as 

disposições transitórias, foram revogadas. 

Por último, merece ser realçado o caso singular da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa por duas ordens de razões. Em primeiro lugar a sua qualificação como pessoa 

coletiva de utilidade pública administrativa230 e a consequente não sujeição ao regime 

do EIPSS.231 

 

Finalizada a breve análise dos tipos de instituições elencadas nas várias alíneas do 

preceito do art.2º n.º1 EIPSS cumpre analisar as outras formas que estas instituições 

podem revestir que, apesar de não elencadas no referido artigo, encontram o seu regime 

no EIPSS e em outros diplomas dispersas.  

 

Ainda no contexto religioso, importa mencionar a exclusão do regime específico dos 

institutos da igreja católica no EIPSS. Os institutos da igreja católica são «entes 

canonicamente eretos e de substrato patrimonial, fundados, dirigidos ou sustentados por 

organizações ou instituições da igreja católica»232. O art. 51º do EIPSS anterior referia 

como exemplos dos institutos em análise os Centros Sociais Paroquiais e Cáritas 

Diocesanas e Paroquias. Com publicação do novo estatuto procedeu-se à revogação do 

art. 51º do EIPSS e à inserção das instituições no art.2º n.º2 do NEIPSS. Os institutos da 

igreja católica regem-se pelas disposições especiais dos arts. 44º a 48º  e os arts.40º a 

44º do EIPSS contudo, sempre com «respeito pelas disposições da Concordata 

celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa em 18 de maio de 2004233». De 

entre estes artigos merece destaque o art.45º que regula o seu reconhecimento pela lei 

civil. Por força da equiparação legal do art.41º do EIPSS ficam as mesmas ainda sujeitas 

ao regime das fundações de solidariedade social234.  

 
229Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.98-99. 
230Cfr. Art.1º n.º1 do DL n.º 322/91, de 26 de Agosto, aprova e publica em anexo os estatutos da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa «A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, adiante designada por Misericórdia de Lisboa, é uma pessoa coletiva de utilidade 
pública administrativa». 
231Cfr. Art.2º do EIPSS «O Estatuto não é aplicável à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa».  
232Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», Coimbra, Almedina, 2009, pág. 99. 
233Cfr.Art.44º NEIPSS. 
234Cfr.Art.77º a 86º do anterior EIPSS, de entre estas disposições, no atual NEIPSS apenas vigoram os art.77º e o novo art.77º-A.  
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O estatuto não exclui as IPSS constituídas por confissões religiosas que não estejam 

sujeitas ao direito canónico.  

As associações de outras organizações ou instituições religiosas, embora não 

especificamente referidas no art.2º n.º1 do EIPSS, são disciplinadas no art. 40º do 

estatuto em análise, desde que «para além dos fins religiosos, se proponham exercer 

atividades enquadráveis no art.1º» do EIPSS. A prossecução de fins não religiosos está 

acautelada pelo art. 27º da Lei da Liberdade Religiosa235. As associações em apreço 

podem assumir uma das formas associativas do art.2º EIPSS236, ou seja, associações de 

solidariedade social ou associações mutualistas ou de socorros mútuos, ficando sujeitas 

ao respetivo regime jurídico do EIPSS. É excluída a estas associações a hipótese de 

assumirem a forma de Irmandade da Misericórdia.  

Os Institutos de outras organizações ou instituições religiosas são entes «assim 

designados por o seu substrato ser formado por um conjunto de bens, fundados, 

dirigidos ou sustentados por organizações religiosas»237. A existência de património 

sujeita os institutos ao regime das fundações de solidariedade social238 sem descuidar as 

disposições específicas previstas nos art.41º a 43º do EIPSS.  

 

As Casas do Povo são definidas pelo regime específico do DL n.º4/82, de 11 de 

Janeiro, 239 como «pessoas coletivas de utilidade pública, de base associativa, 

constituídas por tempo indeterminado com o objetivo de promover o desenvolvimento e 

o bem-estar das comunidades, especialmente as do meio rural»240. O DL n.º246/90, de 

27 de Junho,241veio posteriormente introduzir alterações ao regime jurídico, sujeitando 

as casas do povo em matéria de constituição, extinção e destino dos bens às disposições 

do Código Civil relativas às associações.242243 

Embora não sejam expressamente referidas no art.2º do EIPSS, as Casas do Povo são 

equiparadas às instituições particulares de solidariedade social nos precisos termos do 

 
235Cfr.Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho - Artigo 27.º «As igrejas e outras comunidades religiosas podem ainda exercer atividades com 
fins não religiosos que sejam instrumentais, consequenciais ou complementares das suas funções religiosas, nomeadamente: a) Criar 
escolas particulares e cooperativas; b) Praticar beneficência dos crentes, ou de quaisquer pessoas;  c) Promover as próprias 
expressões culturais ou a educação e a cultura em geral; d) Utilizar meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das 
suas atividades».  
236Cfr. Art.2º n.º1 do EIPSS, « a) associações de solidariedade social (..)»  ou «(…) c)associações mutualistas ou de socorros 
mútuos». 
237Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit, pág. 101. 
238Cfr.Art.77º e 77º A EIPSS. 
239DL n.º 4/82, de 11 de Janeiro- Define o Regime Jurídico das Casas do Povo. 
240Cfr.Art.1º do DL n.º 4/82, de 11 de Janeiro. 
241DL n.º246/90, de 27 de Junho – Altera o regime jurídico das Casas do Povo. 
242Cfr.Art.1º do DL n.º246/90, de 27 de Junho. 
243Cfr.Arts.157º a 184º do Código Civil. 
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artigo único do DL n.º 171/98, de 25 de Junho,244quando «(…) prossigam os objetivos 

previstos no artigo 1.º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

aprovado pelo Decreto-Lei 119/83, de 25 de Fevereiro, e que sejam reconhecidas nessa 

qualidade de casas do povo pela Direcção-Geral de Ação Social (…) aplicando-se-lhes 

o mesmo estatuto de direitos, deveres e benefícios, designadamente fiscais». Por 

conseguinte, e tendo em consideração que o diploma referido é posterior ao DL de 90, 

devem ser aplicada as normas do EIPSS relativas as associações de solidariedade 

social245 ou associações mutualistas, em conformidade com as atividades prosseguidas 

pelas mesmas.  

 

Por último cumpre fazer referência às cooperativas de solidariedade social. 

Tipificadas no DL n.º519-G2/77, de 29 de Dezembro, 246 no elenco de formas e 

agrupamento das IPSS viram a sua previsão excluída no EIPSS de 1989247. Contudo, a 

Lei n.º 76/2015, de 28 de Julho, acrescentou ao leque do art.2º n.º1 do EIPSS as 

cooperativas de solidariedade social. A equiparação legal das cooperativas de 

solidariedade social às IPSS deveu-se à publicação da Lei n.º101/97, de 13 de Setembro. 

No artigo único do diploma referido ficou instituído que «as cooperativas de 

solidariedade social que prossigam os objetivos previstos no artigo 1.º do Estatuto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo DL n.º119/83, de 25 de 

Fevereiro, e que sejam reconhecidas nessa qualidade pela Direcção-Geral da Ação 

Social são equiparadas às instituições particulares de solidariedade social (…)». 

As cooperativas de solidariedade social são as que «através da cooperação e 

entreajuda dos seus membros, em obediência aos princípios cooperativos, visem, sem 

fins lucrativos, a satisfação das respetivas necessidades sociais e a sua promoção e 

integração» entre outros, nos domínios elencados no art.2º do DL n.º 7/98, de 15 de 

Janeiro 248 . Contudo, para efeito do EIPSS, não relevam todas as cooperativas de 

solidariedade social mas apenas as que se encontram credenciadas nos termos do artigo 

9.º do DL n.º 7/98. Este DL regulamenta o regime jurídico das cooperativas de 

 
244DL n.º 171/98, de 25 de Junho- Equipara a instituições particulares de solidariedade social às casas do povo que prossigam os 
objetivos previstos no artigo 1º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
245Cfr.Art.52º a 67º do EIPSS. 
246Cfr. Art.3º n.º1 c) do DL n.º519-G2/77.  
247Cfr. Art.2º n.º 1, à contrário do DL n.º119/83, de 25 de Fevereiro.   
248Cfr.Art.2º n.º1 «(…) nomeadamente nos seguintes domínios: a) Apoio a grupos vulneráveis, em especial a crianças e jovens, 
pessoas com deficiência e idosos; b) Apoio a famílias e comunidades socialmente desfavorecidas com vista à melhoria da sua 
qualidade de vida e inserção socioeconómica; c) Apoio a cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, durante a sua permanência 
fora do território nacional e após o seu regresso, em situação de carência económica; d) Desenvolvimento de programas de apoio 
direcionados para grupos alvo, designadamente em situações de doença, velhice, deficiência e carências económicas graves; e) 
Promoção do acesso à educação, formação e integração profissional de grupos socialmente desfavorecidos». 
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solidariedade social e suas organizações de grau superior. O art.1º do DL n.º 7/98 

determina que as cooperativas de solidariedade social regem-se subsidiariamente «nas 

suas [DL n.º 7/98] omissões» pelo Código Cooperativo249. O art.9º do DL n.º7/98 

remete para o Código Cooperativo, mais precisamente para a norma do art. 87.º n.º 2. 

Nos termos do art.9º do diploma referido, a credencial do artigo 87.º n.º 2 do Código 

Cooperativo250 tem como finalidade a confirmação da natureza cooperativa da entidade 

constituída, o seu legal funcionamento e os seus fins de solidariedade social.  

No entanto, importa referir que a Lei n.º 119/2015, de 31 de Agosto, veio revogar a 

Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro (antigo Código Cooperativo) pelo que o então art.87º 

n.º2 corresponde, no novo Código Cooperativo, ao art.115º e ss.    

O DL n.º 7/98 é ainda aplicável às CERCIS que atuam no domínio da educação 

especial251. 

 

As últimas normas do EIPSS são dedicadas às uniões 252 , federações 253  e 

confederações, 254 designadas por «instituições particulares de solidariedade 

atípicas»255 .No mesmo sentido o art.89º EIPSS refere que estes agrupamentos são 

considerados como «associações de solidariedade social e ficam sujeitas ao seu regime 

(…)». 

Nos termos do art.2º n.º4 as instituições tipificadas no n.º1 do mesmo preceito podem 

agrupar-se em uniões, federações ou confederações. De entre os objetivos mencionadas 

no art.88º EIPSS 256 , merece destaque os poderes de representação dos interesses 

comuns das instituições associadas257. No próprio preâmbulo do DL n.º 172-A/2014 é 

referido que «foi ouvida a União das Misericórdias Portuguesas» e «foi promovida a 

audição da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade», o que nos faz 

questionar a aprovação de algumas das mencionadas alterações introduzidas pelo 

 
249Na redação da Lei n.º 119/2015, de 31 de Agosto. 
250Cfr.Art.87º n.º2 do Código Cooperativo «Ao INSCOOP compete ainda emitir, anualmente, credencial comprovativa da legal 
constituição e regular funcionamento das cooperativas, nos termos e para os efeitos referidos no artigo seguinte». 
251Cfr. Art.10º do DL n.º7/98, de 15 de Janeiro. 
252Cfr.Art.91º do EIPSS define as uniões enquanto «agrupamentos de instituições a) Que revistam forma idêntica; b) Que atuem na 
mesma área geográfica; c) Cujo regime específico de constituição o justifique». 
253Cfr.Art.92º do EIPSS «as federações são agrupamentos de instituições que prossigam atividades congéneres ou afins». 
254Cfr.Art.93º do EIPSS «1-As confederações são agrupamentos, a nível nacional, de uniões e federações de instituições. 2-Os 
estatutos das confederações podem prever que nelas se inscrevam diretamente as instituições que não pertençam a qualquer união ou 
federação». 
255Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 107. 
256Cfr. Art.88º n.º1 do EIPSS «(…) destinadas à realização dos seguintes objetivos: a) Coordenar as ações das instituições associadas 
relativamente a quaisquer entidades, públicas ou privadas, em especial junto dos órgãos e serviços do ministério da tutela; b) 
Organizar serviços de interesse e de intervenção comuns às instituições associadas, racionalizando os respetivos meios de ação; c) 
Representar os interesses comuns das instituições associadas; d) Promover o desenvolvimento da ação das instituições e apoias a 
cooperação entre elas na realização dos fins de solidariedade social».  
257Sem prejuízo o disposto no art.90º EIPSS quanto aos limites da representação.  
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NEIPSS. Outra importante competência atribuída pelo estatuto a estes agrupamentos 

prende-se com a capacidade de negociação de convenções coletivas de trabalho258, a 

iniciativa no fomento da cooperação entre as instituições na «utilização comum de 

serviços ou equipamentos e o desenvolvimento de ações de solidariedade social»259e a 

legitimidade para requerer o pedido judicial de destituição do órgão de administração260. 

 

Perante este leque heterogéneo de instituições integradas no estatuto das instituições 

particulares de solidariedade social, LICÍNIO LOPES261 enuncia na sua obra quatro 

critérios que permitem individualizar diferentes categorias de IPSS. Seguindo o critério 

do substrato, é possível identificar as IPSS de tipo fundacional 262 ,as IPSS de tipo 

associativo263 e as entidades legalmente equiparadas264. O critério do ato de constituição 

permite categorizar as pessoas coletivas eclesiásticas e as pessoas coletivas civis. O 

critério dos sujeitos ou destinatários da atuação das IPSS permite identificar as IPSS que 

prosseguem fins egoístas, no sentido em que os seus membros são os destinatários e 

beneficiam dos fins prosseguidos,265e as IPSS altruístas, isto é, a prossecução dos fins e 

a atividade desenvolvida reverte em benefício de terceiros266. Por fim, o critério da 

natureza da atividade desenvolvida e dos serviços prestados permite-nos individualizar 

as IPSS da área dos regimes de segurança social complementar267, da área da saúde, da 

área da educação, da área da formação profissional, da habitação e da ação social. O 

último critério merece algumas cautelas pois existem muitas IPSS que desenvolvem 

atividades de natureza mista (atuam em uma pluralidade de domínios).  

 

Pelo exposto é evidente a dispersão em numerosos diplomas das várias disposições 

que disciplinam as formas que as instituições podem assumir. O estudo das instituições 

representa um trabalho árduo de análise dos diplomas - muitos dos quais publicados em 

finais da década 70, 80, e por isso desfasados da realidade - e da remissão entre os 

múltiplos preceitos que regem individualmente cada uma das instituições.  

 
258Cfr.Art.93º-A do EIPSS. 
259Cfr.Art.4º-B n.º1 e n.º2 do EIPSS em conexão com o art.88º n.º1 d) do EIPSS. 
260Cfr.Art.35º n.º3 do EIPSS. 
261Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 109-112. 
262Incluem-se aqui as fundações e os institutos. 
263 Engloba as associações de solidariedade social, irmandades da misericórdia, casas do povo, associações mutualistas e as 
cooperativas. 
264 Uniões, federações e confederações. 
265Inserem-se nesta categoria as associações mutualistas; as fundações de segurança social complementar - principalmente as de 
natureza socioprofissional; as cooperativas de solidariedade social e as casas do povo. 
266Pertencem a esta categoria as associações de solidariedade social – associações civis e religiosas, inclusive as irmandades de 
misericórdias; as fundações de solidariedade social e os institutos.  
267Cabem nesta categoria as associações mutualistas e as fundações de segurança social complementar. 
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Acresce ainda o fato de algumas instituições necessitarem de ser articuladas por 

diferentes ordenamentos jurídicos, mais precisamente o ordenamento jurídico civil, 

eclesiástico e o domínio não católico. Os diversos procedimentos de constituição, ou 

ereção, das instituições não facilitam, igualmente, a vida das IPSS. Em suma, a palavra 

«heterogeneidade» é a palavra de ordem quanto a estas matérias, razão pela qual o 

NEIPSS deveria ter contribuído para o aumento de uniformização da disciplina das 

IPSS.  

 

O registo é pressuposto obrigatório e imperativo para constituição das IPSS. O 

registo é regulamentado pelas respetivas portarias 268 . No campo da ação social do 

sistema da segurança social é aplicável a Portaria nº 138/2007, de 29 de Janeiro. 

Analisando o art.2º desse diploma é referido que as finalidades do registo prendem-se 

com a comprovação da natureza e os fins das instituições; os factos jurídicos 

especificados no diploma; o reconhecimento a utilidade pública das instituições e o 

acesso às formas de apoio e cooperação previstas na lei. As duas últimas finalidades 

mencionadas carecem de umas breves considerações.   

A declaração da utilidade pública já foi por nos analisada no presente capítulo 

contudo, importa especificar as vantagens jurídicas, mais especificamente as regalias 

fiscais, decorrentes da declaração de utilidade pública das IPSS - efeito automático do 

registo das IPSS269. O «apoio» do Estado, expresso no art.63ºn.º5 é materializado na Lei 

de Bases da Economia Social270, pelo art.9º e art.10º do DL n.º460/77, com a previsão 

de uma série de isenções fiscais que abrangem: O EBF271272, o IRC273; o IRS274; o IMI; 

o IMT275; o IS276; o IUC277; o IVA278; a LEO de 2015279, o Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social280 e o CPC281. 

 
268Cfr.Art.7º do EIPSS. 
269Cfr.Art.4º n.º1 do DL n.º 460/77, de 7 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro. 
270Cfr. Art.11º da Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio, «As entidades da economia social beneficiam de um estatuto fiscal mais favorável 
definido por lei em função dos respetivos substrato e natureza». 
271Cfr. Art.44º n.º1 f) EBF. 
272Cfr. Art.32º n.º1 d) da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho, Lei da Liberdade Religiosa, «As pessoas coletivas religiosas inscritas 
estão isentas de qualquer imposto ou contribuição geral, regional ou local, sobre: d) As dependências ou anexos dos prédios 
descritos nas alíneas a) a c) a uso de instituições particulares de solidariedade social».  
273Cfr. Art.10 n.º1 b) do CIRC. O CIRC na redação do DL n.º442-B/88, de 30 de Novembro, o art.11º contemplava um regime 
específico de isenções para as cooperativas. O art.11º n.º1 c) «Estão isentas de IRC: c) As cooperativas de ensino que se enquadrem 
nos objetivos do sistema educativo»; o art.11º n.º4 «As cooperativas que sejam declaradas pessoas coletivas de utilidade pública 
gozam da isenção estabelecida na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, com as restrições e nos termos aí previstos» e art.11º n.º5 «5 - As 
cooperativas de solidariedade social gozam da isenção estabelecida na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, nos termos aí referidos». O 
art.11º foi revogado em matéria relativa às Cooperativas pela Lei n.º85/98, de 16 de Dezembro, e , posteriormente, com a Lei n.º 3-
B/2000, de 4 de Abril, o conteúdo do art.11º foi revogado na íntegra.  
274Cfr. Art.12º n.º4 do CIRS. 
275Cfr. Art. 6º e) do  CIMT. 
276Cfr. Art.6º d) do CIS. 
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As IPSS são sujeitos passivos de imposto na medida em que auferem categorias de 

rendimentos provenientes de várias fontes de receitas, a título de exemplo, as quotas 

pagas pelos associados no caso das associações282, e são possuidores de património 

imobiliário.  

As isenções mencionadas contemplam um regime equiparado ao regime fiscal do 

Estado, em matéria de rendimentos e património, ao mesmo tempo que acolhe o 

princípio da descriminação positiva no tratamento fiscal das IPSS relativamente as 

instituições privatísticas que não prosseguem fins de solidariedade social ou fins de 

natureza lucrativa283. 

As são IPSS cada vez mais encaradas como auxiliares ou entidades complementares 

do papel do Estado na resolução de carências sociais. O crescente aumento das 

responsabilidades, decorrentes da delegação de tarefas públicas em nome do interesse 

público, justificam o regime fiscal traçado. A delegação de tarefas públicas processa-se, 

justamente, com a celebração de acordos entre a Administração e as IPSS. Os acordos 

referidos são admitidos pelo EIPSS284 e materializam «o contributo das instituições e o 

apoio que às mesmas é prestado pelo Estado»285. 

                                                                                                                                
277Cfr.CIUC- art.5 n.º2 b) «Estão ainda isentos de imposto, os seguintes sujeitos passivos: Instituições particulares de solidariedade 
social, nas condições previstas no n.º 7». O art.5 n.º7 acrescenta que «7 - A isenção prevista na alínea b) do n.º 2 é reconhecida no 
serviço de finanças da área da sede da entidade interessada mediante entrega de requerimento devidamente documentado».  
278Cfr.CIVA – art.9º n.º6 «Estão isentas do imposto:n.º6 As transmissões de bens e as prestações de serviços ligadas à segurança e 
assistência sociais e as transmissões de bens com elas conexas, efetuadas pelo sistema de segurança social, incluindo as instituições 
particulares de solidariedade social. Da mesma isenção beneficiam as pessoas físicas ou jurídicas que efetuem prestações de 
segurança ou assistência social por conta do respetivo sistema nacional, desde que não recebam em troca das mesmas qualquer 
contraprestação dos adquirentes dos bens ou destinatários dos serviços»; art.9 n.º7 «As prestações de serviços e as transmissões de 
bens estreitamente conexas, efetuadas no exercício da sua atividade habitual por creches, jardim-de-infância, centros de atividade de 
tempos livres, estabelecimentos para crianças e jovens desprovidos de meio familiar normal, lares residenciais, casas de trabalho, 
estabelecimentos para crianças e jovens deficientes, centros de reabilitação de inválidos, lares de idosos, centros de dia e centros de 
convívio para idosos, colónias de férias, albergues de juventude ou outros equipamentos sociais pertencentes a pessoas coletivas de 
direito público ou instituições particulares de solidariedade social ou cuja utilidade social seja, em qualquer caso, reconhecida pelas 
autoridades competentes, ainda que os serviços sejam prestados fora das suas instalações». 
279Cfr.A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, na redação da Retificação n.º 5/2015, de 26 de Fevereiro, que aprova o Orçamento 
do Estado para 2015, prevê no seu art.228º n.º3 a restituição de 50% do IVA as IPSS e a  Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
«Durante o ano de 2015 é igualmente restituído um montante equivalente a 50 /prct. do IVA suportado pelas instituições 
particulares de solidariedade social, bem como pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, relativamente às aquisições de bens ou 
serviços de alimentação e bebidas no âmbito das atividades sociais desenvolvidas, nos termos do n.º 1, com as devidas adaptações». 
280Cfr.Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro - art. 110º n.º1 «As entidades empregadoras sem fins lucrativos têm direito à redução da 
taxa contributiva global nos termos da presente subsecção». Art. 111º e) «Para efeitos do presente Código consideram-se entidades 
sem fins lucrativos, nomeadamente, as seguintes: e) Instituições particulares de solidariedade social». O valor da taxa contributiva 
legal é fixado pelo art. 53º «A taxa contributiva global do regime geral correspondente ao elenco das eventualidades protegidas é de 
34,75 %, cabendo 23,75 % à entidade empregadora e 11 % ao trabalhador, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte». 
281Os bens das pessoas coletivas de utilidade pública, com exceção dos bens com garantia real, pertencem ao leque de bens 
relativamente impenhoráveis nos termos art.737º n.º1 do CPC «Estão isentos de penhora, salvo tratando-se de execução para 
pagamento de dívida com garantia real, os bens do Estado e das restantes pessoas coletivas públicas, de entidades concessionárias de 
obras ou serviços públicos ou de pessoas coletivas de utilidade pública, que se encontrem especialmente afetados à realização de 
fins de utilidade pública».  
282Cfr. Art.55º n.º3 do EIPSS, «Considera-se dever fundamental dos associados contribuir para a realização dos fins institucionais 
por meio de quotas, donativos ou serviços».  
283Cfr.CARDONA, MARIA CELESTE e SANTOS, JOSÉ C. GOMES, «Apoio Fiscal do Estado às Instituições de Solidariedade 
Social» in «As Instituições Não-Lucrativas e a Ação Social em Portugal», Editora Vulgata, 1997, pág. 77. 
284Cfr.Arts.4º; art. 4º-A; art.28º e 29º do EIPSS. 
285Cfr.Art.4º-A do EIPSS. 
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O DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, alarga as responsabilidades das IPSS à área da 

saúde através, da celebração de acordos de gestão, de cooperação e de convenções, no 

âmbito do SNS286.  

§4. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

4.1. O direito à proteção da Saúde: Natureza jurídica 
 

Na CRP o direito fundamental à proteção da saúde (adiante designado por direito à 

saúde) está inserido no capítulo referente aos direitos e deveres sociais, mais 

precisamente na Parte I, Título III - Direitos e deveres económicos, sociais e culturais - 

Capítulo II - Direitos e deveres sociais. O capítulo em questão abrange os artigos 63º a 

72º, inclusive. O direito à saúde surge acompanhado do direito à segurança social 

(art.63º) e o direito à habitação (art.65º)287.  

À semelhança da generalidade dos direitos sociais, o direito à saúde contém uma 

dupla fisionomia: negativa e positiva. A vertente negativa dota o titular do direito à 

saúde do poder de exigir à coletividade e, especialmente, ao Estado um dever de non 

facere, na vertente de abstenção da prática de atos suscetíveis de ofender o respetivo 

direito à saúde. A vertente negativa aproxima-se da característica típica dos direitos, 

liberdades e garantias (DLG’S) de defesa dos direitos dos cidadãos face à atuação do 

Estado. Simultaneamente, a vertente positiva do direito à saúde atribui ao(s) cidadão(s) 

o direito de exigir do Estado as prestações essenciais e necessárias à salvaguarda do 

direito à saúde. Enquanto «os direitos de liberdade são direitos de agir e os direitos 

sociais são direitos de exigir»288. 

O direito à saúde surge como um direito geral e abstrato, atribuído à toda a 

coletividade, «todos têm o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e 

promover», ao mesmo tempo que manifesta uma obrigação específica e concreta 

atribuída ao Estado por imposição do art.64º289.  

 
286Cfr.Art.2º do DL nº138/2013, de 9 de Outubro. 
287A Constituição social abrange ainda o direito ao ambiente e qualidade de vida, art.66º; o direito à família, art.67º; o direito á 
Paternidade e maternidade; o direito à infância, art.69º; o direito à juventude, art.70º; o direito dos cidadãos portadores de 
deficiências, art.71º; o direito da Terceira idade, art.72º, o direito à educação art.73º e ss. 
288Cfr. MIRANDA, JORGE, «Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV», 5ª Edição, Coimbra Editora, 
2012, pág.102.  
289JOÃO CARLOS LOUREIRO afirma que a saúde constitui simultaneamente um bem pessoal e um bem público (saúde pública) 
que obriga a dois tipos de concursos: Concurso específico e Concurso genérico. O Concurso específico «pressupõe relações 
especiais entre profissionais de saúde e paciente, típica e tradicionalmente exemplificados na relação médico-paciente». O Concurso 
genérico incumbe a «todo e qualquer um dos membros da comunidade» e obriga o Estado a um «conjunto de exigências de ação 
(normas impositivas).Cfr. LOUREIRO, JOÃO CARLOS, «Direito à (Proteção da) Saúde», in «Estudos em Homenagem ao 
Professor Doutor Marcello Caetano – No Centenário do seu nascimento – Volume I», 2006, Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, pág.663. 
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Resulta do art.9º d) da CRP em matéria de «tarefas fundamentais do Estado» a 

promoção e «(…) efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais 

(…). As incumbências do Estado traduzem-se em imposições constitucionais e 

«imposições legiferantes». No domínio dos DESC’s, JORGE MIRANDA entende que 

as incumbências do Estado se concretizam através da previsão das seguintes vias (aqui 

com os preceitos concretizadores do direito à saúde): a) Pela garantia da igualdade de 

oportunidades entre cidadãos i) o dever de «garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação» [art.64º n.º 3 a)];  

b) Pela criação de instituições, sistemas e serviços i) o «serviço nacional de saúde 

universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 

tendencialmente gratuito» [art.64º n.º2 a)]; ii)o serviço nacional de saúde de gestão 

descentralizada e participada (art.64º n.º4);  

c) Pelo estabelecimento de políticas i) a incumbência de «estabelecer políticas de 

prevenção e tratamento da toxicodependência» [art.64º n.º3 f)];  

d) Pela criação de condições i) económicas, sociais, culturais e ambientais que 

garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice (…)» [art. 

64º n.º2 b)].  

Por último, e) Por medidas legislativas «pura e simplesmente» i) «disciplinar e 

fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço 

nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, 

adequados padrões de eficiência e de qualidade» [art.64º n.º3 d)]; ii) «Disciplinar e 

controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, 

biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico» [art.64º n.º3 

e)].290291 

MARIA JOÃO ESTORNINHO categoriza as tarefas prioritárias do Estado, em 

matéria de direito à saúde (art.64º da CRP) e à luz do princípio do Estado social 

regulador, do seguinte modo: a) Nas tarefas primárias encontramos i) a garantia de 

«acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos 

cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação» [art.64º n.º3 a)] e ii) a 

garantia de «uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e 

 
290Cfr.MIRANDA, JORGE, «Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV», ob.cit., pág.474-478. 
291JORGE MIRANDA prevê na sua obra ainda as incumbências do Estado que se concretizam pela «previsão de prestações 
pecuniárias» porém, sem exemplo ilustrativo no domínio do direito à saúde. Cfr. MIRANDA, JORGE, «Manual de Direito 
Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV», ob.cit., pág.477. 
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unidades de saúde» [art.64º n.º3 b)]; b) Integram as tarefas instrumentais, isto é, os 

meios de realização das tarefas primárias i) O dever de criação e manutenção de um 

SNS com as características da «universalidade», «generalidade» e «tendencial 

gratuitidade» constitucionalmente impostas [art.64º n.º2 a)] e o ii) dever de «disciplinar 

e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina» [art.64º n.º 3 d)]; c) As 

tarefas sectoriais correspondem i) ao dever de «disciplinar e controlar a produção, a 

distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e 

farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico» [art.64º n.º3 e)] e o ii) dever 

de estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência [art.64º n.º3 f)]; 

Finalmente, d) o objetivo programático i) de «orientar a sua ação para a socialização dos 

custos dos cuidados médicos e medicamentosos» [art.64º n.º3 c)].292 

A Lei fundamental contempla o direito à saúde como um direito social de natureza 

positiva. A CRP impõe ao Estado um dever positivo de facere no sentido de criação de 

medidas legislativas aptas à concretização das imposições constitucionais decorrentes 

do art.64º, máxime a criação de um elemento ou instrumento vital à realização do direito 

à saúde: o SNS. 

Cabe ao legislador, perante a escassez de recursos financeiros e humanos disponíveis, 

eleger o modo mais eficiente de afetar os recursos. 

Sem prejuízo, principalmente quanto ao SNS, o legislador constitucional não deixou 

ao acaso o meio ou mecanismo de efetivação do direito à saúde ao fixar no art.64º n.º2 a) 

que «o direito à proteção da saúde é realizado a) através de um serviço nacional de 

saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos, tendencialmente gratuito». MARIA JOÃO ESTORNINHO entende que o 

conteúdo dos direitos sociais não é sempre «constitucionalmente indeterminável», isto é, 

insuscetível de ser aferido pela via da interpretação das normas constitucionais. No 

mesmo sentido, afirma JORGE MIRANDA que são sempre «apuráveis o lugar, a 

projeção e o sentido de cada direito social, pelo menos em face das incumbências 

correspondentes prescritas na Constituição».293 É precisamente isso que sucede quanto à 

imposição de criação de um SNS «universal», «geral» e «tendencialmente gratuito».294  

O conteúdo constitucionalmente determinável do art.64º n.º2 a) restringe a liberdade 

ou discricionariedade do legislador ordinário na execução da tarefa de criação do SNS.  

 
292Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO, «Organização Administrativa da Saúde: Relatório sobre o programa, os conteúdos e os 
métodos de ensino», Almedina, 2008, pág.52.  
293Cfr.MIRANDA, JORGE, «Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV», ob.cit, pág.105.  
294Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 46. 
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Das exigências constitucionais que a CRP obriga ao Estado decorrem duas 

consequências práticas relevantes, se por um lado o incumprimento por parte dos Estado 

do conjunto de exigências contempladas no art.64º CRP justifica a invocação de uma 

inconstitucionalidade por omissão (art.238º CRP). Por outro lado, não pode haver 

revogação das obrigações impostas ao Estado, uma vez que estas são condição sine qua 

non da concretização do direito à proteção na saúde. Nessa medida, uma norma que 

revogue alguma das obrigações que resulta da norma do art.64º CRP efémera de 

inconstitucionalidade295. 

Na análise da presente temática afigura-se como preponderante a referência ao 

Acórdão (ac.) n.º39/84, de 11 de Abril, Processo n.º6/83, do TC. No ac., o  Presidente 

da República (PR) requereu ao TC a apreciação e declaração da inconstitucionalidade 

do art.17º do DL n.º 254/82, de 29 de Junho,296que revogou os artigos 18.º a 61.º e os 

artigos 64.º e 65.º da Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro, diploma responsável pela criação 

do SNS.  

O TC pronunciou-se sobre a questão da inconstitucionalidade orgânica e material do 

art.17º do DL, no entanto, no presente âmbito importa sobretudo aferir a verificação ou 

não verificação da inconstitucionalidade material do diploma por violação do (então) 

art.64º n.º2 da CRP [atual art.64º n.º2 a) da CRP]. Posto isto, e quanto à 

inconstitucionalidade material: O TC afirmou que o SNS é uma «estrutura 

organizatória» e não apenas «um conjunto mais ou menos avulso de serviços». Trata-se 

de um serviço em sentido próprio que comporta uma estrutura, isto é «um complexo de 

serviços, articulado e integrado». Tal imposição não é alargada a todos os direitos 

sociais, a título de exemplo, as normas constitucionais no domínio do direito à habitação 

não se referem à criação de um «serviço nacional de habitação». Segundo o TC, este 

entendimento é reforçado peloart.64º n.º4 da CRP que determina que o «serviço 

nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada». A CRP «deixa claro que o 

Serviço Nacional de Saúde há-de ser um serviço público unitário, embora de gestão 

descentralizada, ou seja, integrado não na administração direta do Estado, enquanto 

serviço direto do Estado, mas sim na administração mediata, dotado de identidade 

própria e de autonomia». Acrescentando que «a Constituição não se bastou com a 

consagração genérica do direito à saúde, antes impôs a criação de um serviço próprio, 

de uma estrutura específica, que assim se torna uma condição imprescindível e garantia 

 
295Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, Coimbra Editora, 2007, pág.825-826. 
296DL n.º 254/82, de 29 de Junho - Cria as administrações regionais de cuidados de saúde (ARS). 
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necessária do direito à saúde». O TC afirma que com a publicação da Lei n.º 56/79 o 

Estado veio dar cumprimento à obrigação de criação do SNS, pois, caso contrário 

incorria na prática de uma inconstitucionalidade por omissão. 

Cumpre questionar se é lícito ao Estado, uma vez instituído o SNS, proceder à 

respetiva destituição, como viria a suceder através do art.17º do DL n.º 254/82.   

O TC concordou com os fundamentos alegados pelo PR.  

O PR afirmou no requerimento que o art.17º do DL n.º254/82 procedeu à destruição 

ou inutilização do SNS, na medida em que a orgânica própria do SNS não podia ser 

substituída pelas administrações regionais de saúde (ARS), tão-pouco se estabelecia no 

DL a possibilidade de integração das ARS no SNS. Na verdade, resultava dos artigos 

37º a 40º e 64º da Lei n.º56/79 e do douto acórdão que as ARS, previstas no DL n.º 

254/82, são entidades separadas, que não se encontram englobadas em nenhuma 

estrutura de âmbito nacional e, portanto, «não constituem um serviço nacional, nem 

sequer abrangem todos os serviços púbicos de saúde existentes a nível regional (estando 

excluídos, designadamente, os hospitais)». No caso de serem integrados no SNS, as 

ARS apenas constituíam órgãos ou estruturas regionais do SNS. Por conseguinte, o DL 

n.º 254/82 extinguiu «pura e simplesmente» o SNS sem o substituir por outro.  

O TC conclui que ao revogar aLei n.º56/79, diploma que procedeu à execução ao 

nível primário do art.64º n.º2 da CRP, «o Governo não se limitou a “dispensar-se” da 

obrigação que ela [a Lei n.º56/79] e a Constituição lhe cometiam a desenvolver; 

extinguiu também o que ela já havia criado, e cuja existência prática dele dependia». 

Acresce ainda o facto de as administrações distritais de saúde, criadas pelo DL n.º 

488/75, de 4 de Setembro, diploma revogado pelo DL n.º254/82, serem anteriores à Lei 

n.º56/79 e à própria CRP. Neste contexto, afirma o TC que independentemente do perfil 

do SNS desenhado pela CRP, «ele tem de ser mais e outra coisa em relação àquilo que 

existia antes dele, e antes da Constituição que mandou criá-lo».  

No douto acórdão é expresso que, no âmbito do art.64º n.º2 da CRP, estamos perante 

uma verdadeira imposição constitucional que ordena a realização de uma concreta e 

definida tarefa constitucional e não apenas uma vaga e abstrata linha de ação, que 

constitui um meios ou instrumentos de realização de direitos fundamentais e que, por 

isso, deve alcançar uma «adequada eficácia normativa».  

Com efeito, a Constituição é precisa ao determinar diretamente e expressamente que 

o direito à saúde é realizado através de um SNS e não pela mera existência de serviços 

públicos de saúde. Perante o exposto, o TC decidiu que «se uma lei, que veio dar 
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execução a uma norma constitucional que a exigia, colmatando assim uma omissão 

inconstitucional, for revogada por outra, que, desse modo, repõe a anterior situação de 

inexecução da norma constitucional e de omissão inconstitucional, então a revogação 

ofende diretamente a Constituição e consubstancia uma inconstitucionalidade por ação». 

O TC declarou, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade do art 17º do DL n.º 

254/82, de 29 de Junho, na parte em que revoga os artigos da Lei n.º 56/79 por entender 

que o preceito violava o art.64º da CRP. 

É patente no acórdão a consagração do princípio da proibição do retrocesso social 

nesta matéria. 

GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA consideram que o SNS é um «serviço 

público obrigatório de ativação necessária e de existência irreversível» (sublinhado 

nosso), suscetível de reforma297.  

 

4.2. As características do SNS 
 

As características do SNS são passíveis de ser diretamente extraídas da letra da Lei. 

Resulta do art.64º da CRP que o SNS é «universal», «geral», «tendencialmente 

gratuito» e possui gestão «descentralizada» e «participada».  

4.2.1.Universalidade 

 A «universalidade» diz respeito ao âmbito subjetivo do SNS. Na redação do art.64º 

n.º2 a) da CRP a «universalidade» surgem como a primeira característica essencial do 

sistema nacional de saúde. A «universalidade» vem concretizar o disposto no art.64º 

n.º1 da CRP quando aí se refere que «todos têm direito à proteção da saúde». A 

universalidade exige do legislador e do Estado o reconhecimento do direito dos 

indivíduos no acesso ao serviço nacional de saúde, em condições de igualdade (art.13º 

da CRP)298.  

 Do exposto resulta que o direito de acesso não beneficia apenas a franja mais 

carenciada da população. Esta ideia é particularmente visível na inconstitucionalidade 

da previsão hipotética de uma norma que obrigaria a uma saída compulsiva dos 

beneficiários do SNS que auferissem rendimentos acima de um determinado montante 

 
297Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, ob.cit., pág.826. 
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fixado por lei299. A universalidade implica inevitavelmente que todos os indivíduos que 

careçam de cuidados de saúde sejam abrangidos pelo SNS. 

 Por conseguinte, relacionado com o princípio da universalidade surge o conceito de 

«utente», na medida em que a locução «todos» (art.64º n.º1) e «população» (Base XXIV 

a) da LBS) se referem aos utentes do SNS.  

 Os «utentes» são «as pessoas físicas assistidas no estabelecimento de saúde»300.  

 Na LBS é ainda possível encontrar o conceito de «beneficiário». Por vezes, os 

conceitos de «utente» e «beneficiário» surgem como sinónimos na LBS, a título de 

exemplo, quando o legislador determina na Base XXIV c) da LBS que o SNS deve «ser 

tendencialmente gratuito para os utentes (…)» parece estar a referir-se aos 

«beneficiários» do SNS, que surgem elencados no preceito seguinte, Base XXV da 

LBS.  

 Contudo, em outros preceitos da LBS os conceitos de «utentes» e «beneficiários» 

surgem dissociados. Assim, na Base XXXIII n.º2 c) é expresso que «os serviços e 

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde podem cobrar as seguintes receitas (…) 

o pagamento de cuidados prestados a não beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 

quando não há terceiros responsáveis». Daqui resulta que o conceito de utente é mais 

amplo ou mais abrangente do que o conceito de beneficiário uma vez que o primeiro 

inclui os «não beneficiários» do SNS. É o que parece resultar do 23º n.º1 a) do ESNS, 

«além do Estado, respondem pelos encargos resultantes da prestação de cuidados de 

saúde prestados no quadro do SNS: a) Os utentes não beneficiários do SNS e os 

beneficiários na parte que lhes couber, tendo em conta as suas condições económicas e 

sociais». MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO qualifica como «menos feliz» a redação do 

art.13º b) da Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro, quando aí se declara que «constituem 

receitas dos hospitais (…) o pagamento de serviços prestados a terceiros (…)». O autor 

entende que a locução «terceiros» se reconduz ao conceito de «utentes» do SNS.  

 Cabem dentro da categoria de «beneficiários» do SNS: i) todos os cidadãos 

portugueses; ii) os cidadãos nacionais de Estados membros das Comunidades 

Europeias, nos termos das normas comunitárias aplicáveis iii) os cidadãos estrangeiros 

residentes em Portugal, em condições de reciprocidade, e iv) os cidadãos apátridas 

residentes em Portugal.301 

                                                                                                                                
298Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 50. 
299Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 54. 
300Cfr. Art.1º do DR n.º 14/2003, de 30 de Junho. 
301Cfr. Base XXV da LBS. 
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 Por conseguinte, relacionado com a questão da universalidade surge o princípio geral 

de equiparação entre portugueses e estrangeiros (art.15º da CRP). Resulta claramente do 

art.15 n.º1 da CRP que «os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em 

Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português»302. De 

entre os direitos sociais surge o direito fundamental à saúde.  

 O princípio da equiparação estabelece importantes limites ao poder do legislador em 

matéria de exceção ao princípio da equiparação e em matéria de delimitação do âmbito 

subjetivo dos direitos fundamentais. O poder discricionário do legislador é limitado 

pelas exigências constitucionais no domínio das leis restritivas dos DLG’S, mormente 

do princípio da proporcionalidade (proporcionalidade em sentido restrito, adequação, 

necessidade) (art.18º da CRP). Com efeito, o princípio da equiparação (art.15º da CRP) 

não estabelece na sua redação nenhuma distinção entre os DLG’s e os DESC’s. O 

sentido do termo «direitos» (art.15º n.º1 da CRP) deve ser interpretado em sentido 

amplo, englobando os DLG’s e os DESC’s assim, quanto a ambas as categorias de 

direitos fundamentais, o legislador deve «apresentar uma razão válida que autorize a 

reserva da sua titularidade aos cidadãos portugueses»303 . Sem prejuízo, ao contrário dos 

direitos, liberdades e garantias 304 , a efetivação dos direitos sociais depende das 

condições ou recursos económicos. Existe «um imperativo de organização ou de gestão 

racional dos serviços públicos» que pode admitir a fixação de restrições legítimas de 

acesso às prestações sociais disponibilizadas pelo Estado Português 305  aos não 

portugueses.  

 As restrições de acesso às prestações de cuidados de saúde comportam importantes 

exceções: i) A não discriminação dos apátridas e dos cidadãos estrangeiros com 

residência legal no território nacional. O Estado não pode invocar os fundamentos de 

ordem organizativa ou económica para excluir o acesso ao SNS; 

 ii) A proibição da conceção de um estatuto diferenciado aos cidadãos estrangeiros ou 

apátridas com residência em Portugal em relação aos cidadãos portugueses no acesso ao 

SNS em matérias como o pagamento de taxas moderadoras ou de preços a cobrar pelos 

serviços de saúde prestados. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA discordam 

 
302Sem prejuízo das exceções contidas no art.15º n.º 2 quanto aos «direitos políticos, o exercício das funções públicas que não 
tenham carácter predominantemente técnico e os direitos e deveres reservados pela Constituição e pela lei exclusivamente aos 
cidadãos portugueses».  
303Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 50-51. 
304A efetivação dos DLG’s está dependente das condições socioculturais (enquanto sentido cívico dominante na sociedade) e 
institucionais: i) a segurança (art.27º e art.272º); ii) a legalidade democrática (art.3º n.º2 e art.199º f) ; iii) a ordem institucional 
democrática (art.19º n.º2) e iv) o aparelho judiciário (art.202º ss) – todos o preceitos são da CRP. Cfr.MIRANDA, JORGE, «Manual 
de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais, Tomo IV», ob.cit., pág.105 -106.  
305Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 51.  
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dessa posição e afirmam que podem ser definidas restrições legais «adequadamente 

justificadas» no domínio de matérias como a gratuitidade306;  

 iii) A inconstitucionalidade das cláusulas de reciprocidades que contendem com o 

princípio da universalidade do SNS. As cláusulas de reciprocidades limitam o acesso ao 

SNS aos cidadãos dos países que asseguram o mesmo tratamento aos cidadãos 

portugueses. MARIA JOÃO ESTORNINHO entende que as cláusulas de reciprocidades 

violam o princípio da equiparação pois «sujeitam os estrangeiros à sorte das escolhas 

políticas adotadas nos seus Estados de origem». Nesse sentido, a autora questiona a 

constitucionalidade da Base XXV n.º3 da LBS, quando este preceito determina que «são 

ainda beneficiários do SNS os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em 

condições de reciprocidade, e os cidadãos apátridas residentes em Portugal» (sublinhado 

nosso)307; 

 iv) Sobre a possibilidade de restrições ao acesso a prestações de saúde aos cidadãos 

estrangeiros e apátridas que se encontram em Portugal sem estabelecer nenhum 

«vínculo estável» com o Estado Português, bem como a fixação de limitações de acesso 

a prestações de saúde aos cidadãos estrangeiros que se encontram ilegalmente em 

Portugal, é possível encontrar teses divergentes. MARIA JOÃO ESTORNINHO admite 

a limitação de acesso com ambos os fundamentos referidos 308 , enquanto MIGUEL 

NOGUEIRA DE BRITO defende a tese da ilegitimidade da consagração de períodos 

temporais de residência como condição da atribuição da qualidade de beneficiário, 

assim o princípio da equiparação art.15º n.º1 da CRP, «os estrangeiros e os apátridas 

que se encontrem ou residam em Portugal» (sublinhado nosso)309; 

  v) Em situações de urgência, que exigem a prestação de cuidados de saúde básicos 

ou essenciais, o princípio da dignidade da pessoa humana sobrepõe-se às considerações 

sobre a origem ou a condição económica do cidadão;310 

 vi) Os utentes não beneficiários devem receber os cuidados de saúde nos mesmos 

termos que os utentes beneficiários (art.15º n.º1 e art.13º n.º1 da CRP). Os encargos 

decorrentes da prestação de cuidados de saúde aos não beneficiários, são cobrados a 

estes [art.23º n.º1 a) do ESNS]311.  

 
306Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, ob.cit., pág.831. 
307A questão da constitucionalidade da Base XXV n.º3 da LBS é também suscitada por MIGUEL NOGUEURA DE BRITO. 
Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», Lisboa, 5 de 
Novembro de 2008, pág.3. 
308Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», Lisboa, ob.cit., pág. 53. 
309Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», ob.cit., pág.4. 
310Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 52-53. 
311Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «As relações jurídicas administrativas de prestação de cuidados de saúde», pág.26. 
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 MARIA JOÃO ESTORNINHO defende que a cobrança do preço não pode 

inviabilizar as situações de urgência e os cuidados essenciais que mereçam o tratamento 

clinicamente adequado312. 

4.2.2. Generalidade 

    Em primeiro lugar, interessa distinguir o conceito de «universalidade» e de 

«generalidade». À primeira vista poderiam ser classificados como conceitos sinónimos. 

A «universalidade» refere-se ao âmbito subjetivo do SNS enquanto a «generalidade» 

diz respeito ao âmbito objetivo do SNS. A universalidade «confere a todos o direito de 

recorrer ao SNS» enquanto a «generalidade traduz a necessidade de integração de todos 

os serviços e prestações de saúde» 313 . Resulta da característica da generalidade a 

obrigatoriedade de o SNS integrar a prestação de determinados cuidados de saúde. Sem 

prejuízo, no domínio da generalidade do SNS, existe uma margem de indeterminação 

sobre os cuidados de saúde que cabe ao legislador (mais precisamente à lei) 

densificar314, nomeadamente quanto à abrangência do conceito de «doença», para efeito 

de integração dos cuidados de promoção, prevenção e tratamento de certas doenças no 

SNS.   

 O poder discricionário ou a margem de conformação do legislador é visível nos 

seguintes domínios: a) Relativamente a doenças que suscitam controvérsia e discussões 

na comunidade científica, cabe, em última instância, ao legislador decidir sobre a 

respetiva inclusão ou não-inclusão no SNS; b) No domínio das prestações de cuidados 

de saúde incluídas no SNS incumbe ao legislador, dentro da margem de liberdade de 

conformação de que beneficia e perante a escassez de recursos disponíveis, optar por i) 

Não incluir certas prestações de saúde quando por razões de ordem económica e clínica 

- quando a eficácia das prestações de saúde não se encontram «suficientemente» 

comprovadas ou quando o resultado pretendido é suscetível de ser alcançado através de 

prestações de saúde menos onerosas; ii) Sob a égide do princípio da proporcionalidade 

podem ser excluídas certas prestações de saúde com base no respetivo custo-benefício 

ou custo-efetividade.  

 Todavia, a liberdade de conformação do legislador não se verifica no domínio das 

prestações de saúde «infungíveis» que englobam as prestações de saúde «cujo resultado 

 
312Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 54. 
313Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», ob.cit., pág.2. 
314Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I ob.cit., pág.827. 



86 

 

terapêutico não seja alcançado através da adoção de outras prestações e cuja realização 

é imprescindível ao tratamento eficaz do doente».  

 No contexto da generalidade do SNS deve prevalecer o princípio da transparência 

das escolhas do legislador e o princípio da igualdade no sentido em que, quando as 

prestações de saúde de determinadas doenças se encontram incluídas no SNS, devem 

ser disponibilizadas em todos os hospitais. Outro aspeto importante é a conciliação da 

generalidade do SNS com o direito dos utentes à prontidão e qualidade dos serviços de 

saúde prestados. O desrespeito do direito à prontidão e qualidade dos serviços 

consubstancia uma violação do direito à proteção da saúde315.  

4.2.3.Tendencial gratuitidade 

 

O art.64º n.º 2 da CRP afirma que a proteção da saúde é realizada através de um 

sistema nacional de saúde que «tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos» é «tendencialmente gratuito».  

Importa realçar que esta nem sempre foi a filosofia perfilhada pela nossa 

Constituição. A CRP nem sempre foi apologista de um SNS «tendencialmente 

gratuito». Recuando à versão original da Constituição de 1976, na redação dada pelo 

decreto de 10 de Abril, o então art.64º n.º2 consagrava que «o direito à proteção da 

saúde é realizado pela criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e 

gratuito» (sublinhado nosso). O princípio patente no preceito era o princípio da 

gratuitidade do SNS. O art.64º n.º2 da Constituição na sua versão inicial desenhava o 

SNS com base nos pilares ou princípios basilares da completude, universalidade e 

gratuitidade (modelo Beveridge)316.  

 
315Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 55-58. 
316 O modelo Bismarck e Beveridge têm dominado a escolha da generalidade dos países europeus na configuração dos respetivos 
sistemas de saúde.O modelo Bismarck nasceu, em 1883, na Alemanha fruto da revolução industrial. O modelo Beveridge surge 
mais tarde, em 1948, inspirando primeiramente o sistema nacional de saúde inglês proliferou-se pelos restantes países europeus. O 
modelo Bismarck aproxima-se à lógica do mercado e assenta no esquema jurídico do seguro custeado pelos empregadores e 
empregados. Ao Estado cabe a definição dos princípios gerais do funcionamento dos seguros de saúde e da prestação de cuidados, a 
estipulação das medidas de contenção de custos, de acreditação, de qualidade dos serviços, de gestão dos hospitais públicos e de 
financiamento de cuidados de saúde dos que não beneficiam do sistema de seguro. O modelo Bismarck é adotado em países como a 
Alemanha e a Holanda. No modelo Beveridge a responsabilidade pelo serviço nacional de saúde é do Estado. O Estado está 
incumbido na função de definição e planeamento da gestão dos serviços de saúde. O modelo baseia-se nos ideais de completude, ao 
abranger todos os cuidados de saúde; universalidade, pois não discriminatório e acessível a toda a população independentemente de 
motivações económicas, social ou geográficas e (numa primeira fase) gratuito. O modelo Beveridge é adotado no Reino Unido, 
Irlanda, e Espanha. CRISTINA CARRODO afirma que o modelo de saúde português assenta num modelo misto, fundado num 
seguro social e num financiamento misto através da coleta fiscal nacional ou regional, via Orçamento de Estado, e um significativo 
financiamento privado. LICÍNIO LOPES entende que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) português é inspirado no modelo 
Beveridge, porém, acrescenta que se tem assistido a uma sucessiva adoção das regras de gestão privadas nas unidades públicas e ao 
fomento da competição entre as unidades públicas e privadas, bem como ao fenómeno de substituição do modelo «integrado», no 
qual Estado ocupa a posição central, acumulando as funções de gestão e prestação e de financiamento por um modelo «contratual». 
Cfr. CARRONDO, CRISTINA «Do Modelo de Bismarck ao Beveridge: O Modelo de Saúde Português», in «Revista Portuguesa de 
Gestão & Saúde, n.º 13, Junho 2014, pág.14-15, disponível em spgsaude.pt.; LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» 
in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, Almedina, 2010, pág. 226-228. 
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A Constituição, através da revisão operada pela Lei n.º 1/89, de 8 de Julho, viria a 

alterar o princípio basilar da gratuitidade pelo princípio da «tendencial» gratuitidade do 

SNS. 

No período que medeia entre a vigência da versão inicial da Constituição de 1976 e a 

vigência da Constituição na redação da Lei n.º 1/89, de 8 de Julho, isto é, entre o SNS 

«gratuito» e do SNS «tendencialmente gratuito», foi aprovado o DL n.º57/86, de 20 de 

Março, que regulamentava as condições de exercício do direito de acesso ao SNS.  

O DL n.º57/86 nos artigos 2º, 4º e 5º instituía as taxas moderadoras. Dispunha o 

art.2º que «aos utentes beneficiários dos subsistemas de saúde e bem assim das 

entidades referidas (…) não será cobrada qualquer importância pelos cuidados de saúde 

que lhes forem prestados, excetuando as taxas moderadoras referidas nos artigos 4.º e 

5.º» (n.º1); «O preço total dos cuidados de saúde prestados aos utentes (…) será 

faturado diretamente ao subsistema ou entidade responsável, descontadas as taxas 

moderadoras que tenham sido pagas» (n.º2). O art.4º determinava que «serão fixadas 

taxas moderadoras dos cuidados de saúde prestados no âmbito do Serviço Nacional de 

Saúde, a pagar pelos utentes» (n.º1); «Serão concedidas isenções genéricas de 

pagamento das taxas moderadoras (…)» (n.º2); «As taxas e isenções previstas nos 

números anteriores serão aprovadas por portaria do Ministro da Saúde (…)» (n.º3). Por 

último, o art.5º fixava os casos em que «não serão fixadas taxas moderadoras (…)».  

Foi suscitada a questão da inconstitucionalidade do DL n.º 57/86. 

No Acórdão (ac.) n.º 330/89, de 11 de Abril de 1989, Processo n.º 4/87, o TC 

pronunciou-se sobre a constitucionalidade orgânica e material do DL n.º 57/86, de 20 de 

Março. O Provedor de Justiça requereu, nos termos do art.51º n.º2 da Lei do TC e do 

art.281º da CRP, 317 a apreciação e a declaração, com força obrigatória geral, da 

inconstitucionalidade orgânica e material do diploma com os seguintes fundamento: 

Quanto à inconstitucionalidade orgânica – alegava-se que o DL n.º 57/86 regulamentava 

o acesso ao SNS sem se encontrar munido de uma autorização legislativa. No (então) 

art.168º n.º1, (reserva relativa da AR), as matérias relativas às bases do serviço nacional 

de saúde encontravam-se elencadas na alínea f) do preceito 318 . No que respeita à 

inconstitucionalidade material – o princípio da gratuidade do SNS estaria a ser violado 

pela instituição das taxas moderadoras.  

 
317CRP na redação da Lei n.º 1/89, de 8 de Julho. 
318Atual art.165º n.º1 f) da CRP. 
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A questão primordial prende-se com a possível violação do princípio da gratuidade 

do SNS.  

O TC deixa em aberta a questão de saber se o legislador, no âmbito dos direitos 

sociais, «não se acha autorizado a uma atuação “gradualística”», isto é, «que leve em 

conta as condições socioeconómicas e as possibilidades efetiva de o Estado em cada 

momento, função, decerto, dos recursos então disponíveis» ou se, apenas e só, se 

encontra vinculado a dar cumprimento imediato e integral às incumbências 

constitucionais. O TC preferiu outra via de solucionar a questão da 

inconstitucionalidade material do diploma, analisando se o conceito de «gratuidade» do 

serviço nacional de saúde «é tal que exclui de todo em todo a possibilidade de se 

exigirem no âmbito desse serviço sequer “taxas moderadoras”».  

O TC distinguiu o conceito de «gratuidade» em estrito e em sentido amplo. O 

conceito, em sentido estrito «exclui radicalmente a possibilidade de exigir um qualquer 

pagamento aos utentes do SNS». Apenas uma interpretação ampla do conceito de 

«gratuidade» em que fundamentalmente se visa «garantir aos mesmos utentes que não 

terão eles de suportar individualizadamente os custos daquelas prestações» é compatível 

com a instituição e exigência das taxas moderadoras aos utentes. O TC afirma ainda que 

o conceito de gratuidade «ao ser assumido pela CRP «ganha uma conotação 

“normativa” (lato sensu), e com isso perde a “determinação” absoluta de que 

aparentemente se revestia».  

As taxas moderadoras visam, como se encontrava assegurado pelo art.7º da Lei 

56/79, de 15 de Setembro, «racionalizar a utilização das prestações», ou seja, «moderar 

a procura de cuidados de saúde, evitando assim a sua utilização para além do razoável».  

O TC decidiu no sentido em que o diploma não subverte o conteúdo mínimo do 

princípio da «gratuitidade», nem viola os princípios da «universalidade» e 

«generalidade», que poderiam ser postos em causa se fossem fixadas taxas 

demasiadamente elevadas e excessivas porém, tal é acautelado pelo art.4º n.º 2 e n.º3 e 

art.5º. Em suma, a exigência de «taxas moderadoras» no SNS não colidia com o 

princípio da «gratuitidade» do SNS.  

MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO afirma que a jurisprudência constitucional 

«antecipou o sentido da revisão de 1989, ao admitir a existência de taxas moderadoras 

ainda antes desta revisão constitucional»319.  

 
319Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», ob.cit., pág.11. 



89 

 

Com a revisão constitucional da Lei n.º 1/89, de 8 de Julho, o art.64º n.º2 a) da CRP 

passou a ter a seguinte redação, «o direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de 

um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito», redação que se manteve 

inalterada nas revisões constitucionais subsequentes320.  

Posteriormente, no Acórdão n.º 731/95,de 26 de Março de 1996, Processo n.º 274/90, 

o TC voltou a pronunciar-se, entre outras questões, sobre o art.64º n.º2 a) da CRP, mais 

precisamente sobre a compatibilidade entre a Base XXXIII n.º2 d), a Base XXXIV e a 

Base XXXV n.º1 da Lei de Bases da Saúde (LBS)321e o disposto no art.64º n.º2 a), «o 

direito à proteção da saúde é realizado: através de um serviço nacional de saúde 

universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 

tendencialmente gratuito», principalmente o conceito de «tendencialmente gratuito».  

O requerente alegou que a leitura da Base XXXIII n.º 2 d), da Base XXXIV e da 

Base XXXV n.º1 da LBS sugere que «a gratuitidade não é a regra, mas sim a exceção» 

e que «tão-pouco se vislumbra uma tendência para a gratuitidade». Logo, no 

entendimento do requerente os preceitos eram materialmente inconstitucionais pois 

violadores do art.64ºn.º2 a) da CRP.  

O TC inicia a sua tomada de posição sobre a questão da inconstitucionalidade 

material da Base XXXIII n.º 2 d), da Base XXXIV e da Base XXXV n.º1 da LBS 

reiterando as considerações proferidas no âmbito do ac. n.º 330/89 relativamente à 

instituição e previsão de taxas moderadoras. 

 No que respeita à questão especificamente levantada, o TC relembra que do debate 

ocorrido na Comissão Eventual de Revisão Constitucional e no Plenário da Assembleia 

da República aquando da alteração do art.64º n.º2 a) da CRP «ressalta a ideia de que a 

expressão “tendencialmente gratuito” não pode ser entendida no sentido de inverter a 

regra geral da “gratuitidade” do Serviço Nacional de Saúde, mas apenas como 

comportando exceções, na medida em que seja necessário racionalizar a procura de 

cuidados de saúde, através da aplicação de taxas moderadoras». Neste contexto, a 

formulação «tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos» significa 

que «a graduação da gratuitidade tem de tomar em consideração a situação económica e 

social dos cidadãos, devendo a gratuitidade integral ser garantida aos grupos sociais 

mais carenciados».  

 
320Cfr.Lei n.º 1/92, de 25 de Novembro; Lei n.º 1/97, de 20 de Setembro; Lei n.º 1/2001, de 12 de Dezembro; Lei n.º 1/2004, de 24 
de Julho e a Lei n.º 1/2005, de 12 de Agosto.  
321Cfr.Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto. 



90 

 

O TC entende que a alteração à redação do art.64º n.º2 a) da CRP, através da 

substituição do conceito de «gratuito» para «tendencialmente gratuito», teve como fim a 

«flexibilização» da formulação constitucional anterior, isto é, da gratuitidade tout court, 

concedendo ao legislador ordinário uma maior discricionariedade na definição do 

alcance da gratuitidade do SNS.  

Quanto à alegada inconstitucionalidade material da Base XXXIII e da Base XXXIV 

n.º1 da LBS, na interpretação do TC, o n.º1 da Base XXXIII concretiza o carácter 

«tendencialmente gratuito» do SNS ao determinar que o SNS é financiado pelo 

Orçamento do Estado. Logo, as taxas moderadoras previstas na Base XXXIV visam 

«tão-só exercer uma função meramente desmotivadora, em termos psicológicos, do 

abuso injustificado do consumo de cuidados (médicos)». Em harmonia, a Base XXXIV 

n.º1 refere que podem ser cobradas taxas moderadoras com o objetivo «de completar as 

medidas reguladoras do uso dos serviços de saúde» e o n.º2 isenta do pagamento das 

taxas moderadoras «os grupos populacionais sujeitos a maiores riscos e os 

financeiramente mais desfavorecidos, nos termos determinados na lei»322. 

O TC conclui que as taxas moderadoras previstas na Base XXXIV têm como 

finalidade apenas «a racionalização da utilização do Serviço Nacional de Saúde e não o 

pagamento do “preço” dos serviços de saúde prestados, nem resultando delas qualquer 

impedimento ou restrição do acesso dos cidadãos economicamente mais desfavorecidos 

aos cuidados de saúde». Logo, o preceito não viola o disposto no art.64º n.º2 a) da CRP, 

pelo que não padece de inconstitucionalidade material. 

Para além das taxas moderadoras previstas na Base XXXIV, a Base XXXIII 

determina na alínea d) do n.º2 «o pagamento de taxas por serviços prestados ou 

utilização de instalações ou equipamentos». É alegado no pedido de apreciação da 

constitucionalidade que «o facto de se fixarem dois tipos de taxas, umas moderadoras e 

outras estranhas a este objetivo e finalidade, consubstancia, por si só, uma 

inconstitucionalidade material».  

Para o TC a Base XXXIII n.º2 d) também não efémera de inconstitucionalidade 

material na medida em que não são os utentes beneficiários a suportar os encargos da 

alínea d) do art.2º. Estas taxas foram pensadas como mecanismo de «retribuição pelos 

serviços prestados ou pela utilização de instalações ou equipamentos de 

 
322À data do Acórdão, o DL n.º 54/92, de 11 de Abril, estabelecia o regime de taxas moderadoras. Os art.1º e 2º do DL são 
mencionados no douto acórdão, bem como a Portaria n.º 338/92, de 11 de Abril, este último diploma fixava o montante das taxas 
moderadoras. 
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estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde por parte de estabelecimentos privados 

ou profissionais liberais que tenham celebrado contratos com o Ministério da Saúde ou 

com as administrações regionais de saúde» para a prestação de cuidados de saúde e que 

integram o sistema de saúde, ao abrigo da Base XII n.º1 da LBS. As taxas da alínea d) 

do n.º2 são pagas diretamente pelo sector privado de prestação de cuidados de saúde e 

indiretamente pelos utilizadores, em consequência da obtenção de serviços ou da 

utilização de instalações ou equipamentos pertencentes ao SNS.  

Por último, no que diz respeito a Base XXXV n.º1 inexiste qualquer violação do 

art.64º n.º2 a) da CRP pois o preceito «limita-se a habilitar o governo-legislador» 

mediante um decreto-lei de desenvolvimento a «especificar as prestações garantidas aos 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde ou excluir do objeto dessas prestações 

cuidados não justificados pelo estado de saúde». Por exemplo, o legislador pode 

determinar que o SNS não garante «a realização de intervenções cirúrgicas com objetivo 

exclusivamente estético, isto é, sem reflexos no estado de saúde do utente».  

Por conseguinte, quer a Base XXXIII n.º 2 d), quer a Base XXXIV e a Base XXXV 

n.º1 da LBS, preceitos atualmente em vigor, não violam o art.64º n.º2 a) da CRP e, por 

via disso, não são materialmente inconstitucionais.  

Na atual redação da Lei n.º 27/2002, a Base XIV n.º2 e) da LBS elenca nos deveres 

dos utentes o dever de «pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de 

saúde, quando for caso disso».  

Este dever juntamente com os restantes deveres e direitos dos utentes do SNS serão 

analisados no ponto subsequente.  

4.2.4. Gestão descentralizada e participada 

Às características de universalidade, generalidade e tendencial gratuitidade acresce, 

nos termos do art.64º n.º4 da CRP, a gestão descentralizada e participada.  

No Acórdão n.º 731/95, de 26 de Março de 1996, Processo n.º 274/90, o TC, para 

aferir da constitucionalidade da Base n.º1 XXVII da LBS (respeitante às ARS), 

pronunciou-se sobre o sentido do princípio da «gestão descentralizada» e o princípio da 

«gestão participada».  
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Quanto ao princípio da «gestão descentralizada», resulta do douto acórdão que o 

conceito de «descentralização» consiste, em termos gerais, na «transferência de poderes 

e competência do Estado para outros entes públicos» enquanto a «descentralização» em 

termos estritos, designa a descentralização territorial ou geográfica. A descentralização 

territorial decorre da afirmação da autonomia e da distinção dos interesses locais perante 

os interesses gerais e do direito subjetivo público de autogoverno das comunidades 

locais. Em sentido «menos rigoroso» pode considerar-se a «descentralização» como «a 

criação de entidades públicas, as quais desenvolvem, com personalidade jurídica própria 

e autonomia administrativa e financeira, uma atividade administrativa destinada à 

realização de fins do Estado». Esta espécie de descentralização pode assumir diferentes 

designações, a título de exemplo: «descentralização por serviços», «descentralização 

técnica», «descentralização funcional», «descentralização institucional» ou «devolução 

de poderes».  

Resulta do douto ac. que o SNS «deve ser uma manifestação da descentralização 

técnica ou por serviços» que integra a administração indireta ou mediata do Estado em 

relação à qual o Governo exerce o poder de superintendência [(então) art.202º d) da 

CRP, atual art.199º d) da CRP]. Por conseguinte, o SNS não integra a administração 

direta do Estado, ou seja, não é constituído por órgãos e serviços integrados na pessoa 

coletiva Estado. 

Quanto ao princípio da «gestão participada», o princípio em apreço transporta para o 

domínio da saúde o princípio da participação dos interessados na gestão efetiva dos 

serviços administrativos (art.267º n.º1 da CRP) e do princípio da democracia 

participativa [art.2º e art.9º c) da CRP]. 

O art.64º n.º4 da CRP não determina as formas e os graus de intensidade ou de 

profundidade da participação dos particulares na gestão do SNS. Sem embargo, o TC 

entende que o preceito constitucional possui um «conteúdo mínimo preceptivo» que 

impõe uma gestão do SNS de acordo com o mecanismo da representação de interesses, 

mediante a presença, em órgãos consultivos, de representantes dos principais 

interessados (utentes e profissionais) no funcionamento do serviço, mais precisamente, 

através de associações de utentes e associações representativas dos profissionais de 

saúde323. 

 
323Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, ob.cit., pág.828. 
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§5. Os direitos e os deveres dos utentes do SNS 
 

Sobre a epígrafe «das entidades prestadoras dos cuidados de saúde em geral» o 

primeiro preceito do Capítulo II da LBS, a Base XII n.º1 determina que «o sistema de 

saúde é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas as entidades públicas 

que desenvolvam atividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde, 

bem como por todas as entidades privadas e por todos os profissionais livres que 

acordem com a primeira a prestação de todas ou de algumas daquelas atividades». Em 

conformidade, os direitos e deveres fixados na LBS quanto ao sistema de saúde, são 

aplicáveis às relações jurídicas que se estabelecem ou que se constituem no âmbito do 

SNS, nomeadamente entre o SNS e os utentes324. 

No que concerne aos direitos e deveres, numa escala mais ampla ou abrangente, é 

possível fazer uma distinção entre os direitos e deveres dos cidadãos quanto à saúde e os 

direitos e deveres dos utentes do sistema de saúde.  

A Base V da LBS prevê a categoria ampla dos direitos (n.º2,3,4,5) e deveres dos 

cidadãos (n.º1) enquanto os direitos e deveres dos utentes do SNS são contemplados na 

Base XIV. O n.º1 do preceito é dedicado aos direitos dos utentes, ao passo que o n.º2 

tipifica os deveres a que os utentes se encontram adstritos.   

5.1. Os Direito dos utentes 
 

Apesar de direito à saúde ser qualificado como um puro direito social, MIGUEL 

NOGUEIRA DE BRITO considera que os direitos previstos na LBS concretizam - além 

de direitos sociais - direitos, liberdades e garantias (DLG’s).Vejamos: 

Na Base V da LBS, o n.º2 e o n.º5 afirmam o direito social do direito à saúde do 

art.64º da CRP, «os cidadãos têm direito a que os serviços públicos de saúde se 

constituam e funcionem de acordo com os seus legítimos interesses» (n.º2) e «é 

reconhecida a liberdade de escolha no acesso à rede nacional de prestação de cuidados 

de saúde, com as limitações decorrentes dos recursos existentes e da organização dos 

serviços» (n.º5). O n.º5 é a expressão do limite da «reserva do possível», característica 

dos direitos sociais, económicos e culturais (DESC’s). Contudo, e atenta à redação do 

n.º3 da Base V, «é reconhecida a liberdade de prestação de cuidados de saúde, com as 

limitações decorrentes da lei, designadamente no que respeita a exigências de 

qualificação profissional», o n.º3 é uma concretização da liberdade de escolha de 

 
324Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «As relações jurídicas administrativas de prestação de cuidados de saúde», pág.31. 
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profissão, art.47º da CRP, inserido nos DLG’s, pelo que corresponde ao direito de 

defesa perante o Estado. Grosso modo, a partir da Base V é possível extrair que o 

direito dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde configura um direito social, ao 

passo que o direito de quem presta os cuidados constitui um DLG325.  

É possível seguir o mesmo raciocínio quanto aos direitos dos utentes fixados na Base 

XIV n.º1 da LBS. No n.º1, por força das alíneas a), b), c) e e) os utentes têm direito a 

«escolher, no âmbito do sistema de saúde e na medida dos recursos existentes e de 

acordo com as regras de organização, o serviço e agentes prestadores» [a)]; «Decidir 

receber ou recusar a prestação de cuidados que lhes é proposta, salvo disposição 

especial da lei» [b)]; «Ser tratados pelos meios adequados, humanamente e com 

prontidão, correção técnica, privacidade e respeito» [c)] e «ser informados sobre a sua 

situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado» 

[e)]. O direito de acesso conferido ao utente na alínea a) constitui um direito potestativo 

de iniciar a relação jurídica de prestação de cuidados de saúde326. Na alínea a) é patente 

a submissão do direito social à «reserva do possível», típico dos DESC’s.  

Nas alíneas d), f) g) h) e i) é possível estabelecer um nexo ou ligação dos direitos 

com os DLG’s. Concretizando a ideia exposta, o direito de «ter rigorosamente 

respeitada a confidencialidade sobre os dados pessoais revelados» [d)], concretiza o 

direito fundamental à reserva da intimidade privada (art.26º n.º1 e n.º2 da CRP) quanto 

ao estado de saúde do utente; O direito a «receber, se o desejarem, assistência religiosa» 

[f)] exprime o direito à liberdade consciência, de religião e de culto (art.41º da CRP); 

«Reclamar e fazer queixa sobre a forma como são tratados e, se for caso disso, a receber 

indemnização por prejuízos sofridos» [g)], corporiza a responsabilidade das entidades 

públicas (art.22º da CRP); O direito de «constituir entidades que os representem e 

defendam os seus interesses» [h)], concretiza a liberdade de associação (art.46º da 

CRP), à semelhança do direito a «constituir entidades que colaborem com o sistema de 

saúde, nomeadamente sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde ou 

de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde» [i)] que além do direito à liberdade 

de associação (art.46º da CRP) materializa o direito de participação dos cidadãos 

(art.267º n.º1 da CRP), este último direito não integra a categoria de DLG’S.  

 
325Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», ob.cit., pág.5-6.  
326Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «As relações jurídicas administrativas de prestação de cuidados de saúde», pág.33. 
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MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO entende que os direitos das alíneas a), b), c) e e) 

podem ser designados como a «tetralogia» do núcleo dos direitos do utente, assumindo 

os direitos das alíneas d),f),g),h) e i) natureza instrumental relativamente aos primeiros.  

Sem embargo, dentro do núcleo dos direitos do utente é possível fazer uma distinção 

entre os direitos das alíneas a) e c) e das alíneas b) e e), na medida em que nem todos 

são representativos de direitos sociais ou de prestação, sendo certo que a alínea c) ocupa 

um lugar «híbrido». Apesar de integrarem o núcleo dos direitos do utente, o autor 

entende que apenas os direitos das alíneas a) e c) merecem a qualificação de «típicos 

direitos sociais ou de prestação». Como referido, a redação da alínea a) tal como a Base 

V n.º5 reportam-se à «reserva do possível». A alínea c) impõe o direito a ser tratado 

«pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, correção técnica, privacidade 

e respeito». A exigência de «prontidão» ganham maior concretização através da Carta 

dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS que define os 

tempos máximos de resposta e o direito dos utentes à informação sobre esses tempos327 e 

do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto, «Compete ao conselho de administração (…) 

definir as regras atinentes à assistência prestada aos doentes, (…) garantir a qualidade e 

prontidão dos cuidados de saúde prestados pelo hospital»328.  

A imposição dos «meios adequados» e «correção técnica» dizem respeito às regras 

ou leis científicas da medicina que integram a leges artis, redutoras da 

discricionariedade técnica de quem presta os cuidados de saúde. Ao mesmo tempo que, 

interligado com a alínea a), «na medida dos recursos existentes» e «nos limites dos 

recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis» [Base I n.º2), a alínea c)] exige 

da Administração uma «criteriosa ponderação da afetação dos recursos por modo a que 

prioridades vitais não sejam preteridas a favor de outras de nível secundário. Sob pena 

de responsabilidade jurídica, designadamente a administrativa por atos de gestão 

pública». Estamos aqui no plano da relação necessidades coletivas/recursos disponíveis. 

Em conformidade, «é objetivo fundamental (…) garantir a equidade na distribuição de 

recursos e na utilização de serviços» [Base II nº1 b)].  

Contudo, uma parte da alínea c) transcende o «simples» direito a prestações. Quando 

o preceito afirma que o utente tem que ser tratado «humanamente» e com «privacidade 

e respeito» estamos perante manifestações do princípio da dignidade da pessoa humana 

e do direito à integridade pessoal (art.25º da CRP), pelo que o autor entende que o 

 
327Cfr. Art.2º n.º2 da Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto. 
328Cfr. Art.6º n.º1 e) do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto. 
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direito ao tratamento pode ser classificado como um direito análogo aos DLG’s, só 

assim se justifica a tutela penal do art.150º do Código Penal. 

Quanto às alíneas b) e e) estes operam no plano dos DLG’s, assim o direito de 

«decidir receber ou recusar a prestação de cuidados que lhes é proposta (…)» [b)] e o 

direito de «ser informados sobre a sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e 

a evolução provável do seu estado» [e)] são, respetivamente, expressão do princípio do 

consentimento necessário e informado, que materializam o direito à integridade pessoal 

(art.25º da CRP) e gozam, respetivamente, da tutela penal do art.156º e 157º329.  

MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO conclui que o direito à saúde não é um puro 

direito social330. Perante o exposto é possível concordar com o entendimento do autor. 

Apesar de a qualificação do direito da saúde como direito social partir do respetivo 

enquadramento na CRP e de esse enquadramento não ser posto aqui em causa, em 

matéria de direitos dos utentes, como nos encontramos em um domínio sensível de 

proteção do utente face ao Estado, a aproximação dos direitos aos direitos, liberdades e 

garantias é no fundo essencial e imperativa.  

 

5.2. Os Deveres dos utentes 
 

A Base XIV n.º2 determina que os utentes devem: «Respeitar os direitos dos outros 

utentes» [a)]; «Observar as regras sobre a organização e o funcionamento dos serviços e 

estabelecimentos» [b)]; «Colaborar com os profissionais de saúde em relação à sua 

própria situação» [c)]; «Utilizar os serviços de acordo com as regras estabelecidas» [d)] 

e «pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de saúde, quando for caso 

disso» [e)].  

Se por um lado os preceitos impõem deveres aos utentes, por outro, concedem 

direitos e poderes de autoridade à Administração. Esta dupla fisionomia dos deveres dos 

utentes é particularmente visível nas alíneas b), c), d) e e).  

A alínea a) pode ser interpretado em conjunto com o dever ínsito na Base V n.º1 «os 

cidadãos são os primeiros responsáveis pela sua própria saúde, individual e coletiva, 

tendo o dever de a defender e promover». 

 
329Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», ob.cit., pág.6-
10. 
330Cfr.BRITO, MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, «Direitos e Deveres dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde», ob.cit., pág.12. 
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Da leitura conjunta resulta que, se por um lado, os cidadãos têm o dever de defender 

a própria saúde, por outro, tem o dever de não ofender os direitos dos outros utentes. 

Esta ideia reflete um pouco a filosofia de que «a liberdade de cada um termina quando 

começa a liberdade do outro». Quando o direito da contraparte for o direito à saúde, a 

alínea a) pode ser expressão do direito à integridade pessoal (art.25º da CRP).  

Ao dever de «pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de saúde» 

[e)] corresponde o direito de os estabelecimentos hospitalares cobrarem as taxas 

moderadoras pelos serviços de saúde prestados. Em consonância, estabelece o art.13º b) 

da Lei n.º27/2002, de Novembro que «constituem receitas dos hospitais (…) o 

pagamento de serviços prestados a terceiros nos termos da legislação em vigor e dos 

acordos e tabelas aprovados, bem como as taxas moderadoras».  

Este dever cabe aos utentes não beneficiários e os beneficiários, na medida das 

respetivas possibilidades: «Os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de 

Saúde podem cobrar as seguintes receitas (…) O pagamento de cuidados prestados a 

não beneficiários do Serviço Nacional de Saúde quando não há terceiros 

responsáveis»331; «Além do Estado, respondem pelos encargos resultantes da prestação 

de cuidados de saúde prestados no quadro do SNS: Os utentes não beneficiários do SNS 

e os beneficiários na parte que lhes couber, tendo em conta as suas condições 

económicas e sociais»332.  

O dever de pagamento não assiste a quem estiver por lei isento. A título de exemplo, 

em matéria de taxas moderadoras, art.4º do DL n.º 117/2014, de 5 de Agosto.  

As taxas moderadoras são verdadeiras taxas «configuram um tributo devido em 

resultado de uma prestação específica a cargo dos poderes públicos». As taxas 

moderadoras são taxas que possuem natureza sinalagmática, são devidas pela prestação 

de cuidados de saúde333. 

Determina a alínea e) que o dever de pagamento apenas existe «quando for caso 

disso», o art.13º b) da Lei n.º27/2002 determina que o pagamento de serviços prestados 

é efetuado «nos termos da legislação em vigor e dos acordos e tabelas aprovados, bem 

como as taxas moderadoras».  

 
331Cfr.Base XXXIII n.º 2 c) da LBS. 
332Cfr.Art.23º n.º1 a) do ESNS. 
333Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 256. 
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A legislação que regulamenta a tabelas de preços, as taxas moderadoras e outros 

preçários no âmbito do SNS é bastante disperso e a generalidade dos diplomas 

(nomeadamente a tabela de preços) sofrem variações anuais334.  

Contudo, a Base XXXIII n.º2 da LBS fixa a cobrança de espécies de receitas que 

transcendem as taxas moderadoras, nomeadamente, «o pagamento de cuidados em 

quarto particular ou outra modalidade não prevista para a generalidade dos utentes» [a)] 

e «o produto da efetivação de responsabilidade dos utentes por infrações às regras da 

organização e do funcionamento do sistema e por uso doloso dos serviços e do material 

de saúde» [g)] – de relembrar que a alínea d) da Base XXXII n.º2 já foi analisada.  

A alínea g) da Base XXXIII n.º2 é a sanção ou efeito jurídico da violação dos 

deveres de observância das «regras sobre a organização e o funcionamento dos serviços 

e estabelecimentos» e da utilização dos «serviços de acordo com as regras 

estabelecidas» tipificadas, respetivamente, nas alíneas b) e d) do n.º2 da Base XIV.  

As alíneas a), b), c) e d) do n.º2 da Base XIV são representativos dos poderes de 

autoridade da Administração da Saúde sobre os utentes. Neste contexto é discutida na 

doutrina se os utentes dos serviços de saúde assumem uma natureza especial, do qual 

resultam deveres e direitos especiais, comparativamente aos deveres e direitos dos 

restantes administrados, e que confere à relação jurídica de prestação de cuidados de 

saúde a natureza de «relação especial de poder». 

DIOGO FREITAS DO AMARAL afirma que os utentes do serviço público ficam 

sujeitos a regras próprias que os colocam numa situação jurídica especial, é esta ideia 

que traduz as «relações especiais de poder». O autor distingue «relações gerais» de 

«relações especiais». Nas «relações especiais» os utentes dos serviços públicos estão 

sujeitos a uma forma especial de subordinação aos órgãos e agentes administrativos, 

cuja finalidade reside na criação e manutenção das melhores condições de organização e 

funcionamento dos serviços, do qual decorre o dever de obediência dos utentes em 

relação aos poderes de autoridade, tais como, o poder de pôr termo à utilização do 

serviço, o poder regulamentar e o poder disciplinar. SERVÚLO CORREIA rejeita 

parcialmente esse entendimento. O autor defende que não deve ser estabelecida uma 

 
334Fazendo um breve levantamento, o DL n.º 117/2014, de 5 de Agosto (Altera o DL n.º 113/2011, de 29 de Novembro, alterado 
pelo DL n.º 128/2012, de 11 de Junho, e pelas Leis n.ºs 66-B/2012, de 31 de Dezembro, e 51/2013, de 24 de Julho), regula o acesso 
às prestações do SNS, por parte dos utentes no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de 
benefícios (O art.4º elenca as isenções ao pagamento das taxas moderadoras); ODL n.º 61/2015, de 22 de Abril,alarga a isenção de 
taxas moderadoras aos menores; O DL n.º 128/2012, de 21 de Junho, estabelece os meios de comprovação da isenção do pagamento 
de taxas moderadoras aos utentes desempregados; A Portaria n.º 289-B/2015, de 17 de Setembro334, estabelece que as prestações 
sociais e os apoios eventuais de ação social não devem relevar para a verificação da situação de insuficiência económica dos utentes; 
A Portaria nº 234/2015, de 7 de Agosto, aprova o regulamento e as tabelas de preços das instituições e serviços integrados no SNS e 
revoga a anterior Portaria n.º 20/2014, de 29 de Janeiro, dando cumprimento ao art.25º do ESNS. 
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divisão das relações jurídico-administrativas, subjacente ao exercício de poderes 

públicos, em «relações gerais» e «relações especiais»335. O autor apenas admitiria essa 

sistematização se servisse e correspondesse «à localização no seio do Direito 

Administrativo especial das normas que presidissem às relações “especiais”» Contudo, 

o conceito de «relações especiais de poder» tem sido empregue em sentido mais restrito, 

de «vinculação a deveres especialmente agravados». O autor conclui que não se justifica 

a autonomização desta categoria jurídica uma vez que assenta na base subjetiva do 

«carácter mais ou menos gravoso dos deveres»336. 

DIOGO FREITAS DO AMARAL apesar de aceitar a tese contrária, acaba por 

afirmar que a intensidade dos poderes e deveres e a própria sujeição sofrem variações 

em função da utilização do serviço público pelos utentes: utilização domiciliária (água, 

eletricidade ou telefone) ou nos estabelecimentos da Administração, e dentro deste 

último, conforme se processe em regime de externato (consulta externa num hospital, 

biblioteca, etc.) ou em regime de internato, a título de exemplo, doentes internados num 

hospitalar, idosos num lar de terceira idade ou presos num estabelecimento prisional)337.  

§6. Sistema de Saúde e Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 

O sistema de saúde «é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas as 

entidades públicas que desenvolvam atividades de promoção, prevenção e tratamento na 

área da saúde, bem como por todas as entidades privadas e por todos os profissionais 

livres que acordem com a primeira a prestação de todas ou de algumas daquelas 

atividades» (Base XII n.º1). Por sua vez, o SNS «abrange todas as instituições e 

serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde 

e dispõe de estatuto próprio» (Base XII n.º2). 

Da leitura de ambos os preceitos da LBS é possível aferir que o conceito de sistema 

de saúde é mais abrangente do que o conceito de SNS, na medida em que este não 

esgota o sistema de saúde, isto é, todas as instituições públicas e privadas e profissionais 

que exercem atividade nesta área. O sistema de saúde, além do SNS, abrange ainda as 

entidades públicas que desenvolvam atividades de promoção, prevenção e tratamento na 

 
335GARCÍA DE ENTERRÍA e TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ distinguem os «poderes de supremacia geral e de supremacia 
especial (ou inseridos numa relação geral ou especial de poder)»: «Os primeiros sujeitam todos os cidadãos graças à condição 
abstrata destes enquanto súbditos do poder público, sem necessidade de títulos concretos. Os segundos apenas são exercitáveis sobre 
quem se encontre numa situação organizatória determinada de subordinação, derivada de um título concreto: sobre os funcionários 
ou os utentes dos serviços públicos (assim, o poder disciplinar, os soldados, os presos, etç)».Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «As 
relações jurídicas administrativas de prestação de cuidados de saúde», pág.41. 
336Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «As relações jurídicas administrativas de prestação de cuidados de saúde», pág.37-40. 
337Cfr.AMARAL, DIOGO  FREITAS DO, «Curso de Direito Administrativo», Vol.I, ob.cit., pág.628-629. 
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área da saúde e entidades privadas e profissionais livres que acordem com o SNS a 

prestação de todas ou de algumas das atividades de promoção, prevenção e tratamento 

na área da saúde.  

De igual modo, mais abrangente do que o conceito de SNS é o conceito de rede 

nacional de prestação de cuidados de saúde. A Base XII n.º4 esclarece que a rede 

nacional de prestação de cuidados de saúde é constituída pelos estabelecimentos do 

SNS e os estabelecimentos privados e os profissionais em regime liberal com quem 

sejam celebrados contratos nos termos da Base XII n.º3. 

No ac.n.º 731/95, de 26 de Março de 1996, Processo n.º 274/90, do TC, foi apreciada 

a constitucionalidade da Base IV n.º1 («O sistema de saúde visa a efetivação do direito 

à proteção da saúde») e a Base XII nº1 da LBS, ao nível da compatibilidade dos 

preceito com os artigos 64º n.º2 a) e 64º n.º3 da CRP. 

No entendimento do TC, os preceitos da LBS não violam a Lei Fundamental, em 

razão da inexistência da perfilhação de um modelo assente no «monopólio do setor 

público de prestação de cuidados de saúde», «tendencialmente coincidente» com o SNS. 

Pelo contrário, a Constituição acolhe a existência de um setor privado de prestação de 

cuidados de saúde em relação de complementaridade e concorrência com o setor 

público. No mesmo sentido, a TC cita o entendimento de GOMES CANOTILHO e 

VITAL MOREIRA, quando os autores afirmam que «a Constituição não estabelece um 

monopólio público na área da saúde, nem proíbe a medicina privada, mesmo a que 

assume caráter empresarial, cumprindo, todavia, ao Estado discipliná-la, fiscalizá-la e 

articulá-la com o serviço nacional de saúde [art.64º n.º3 d)]»338. 

A este propósito, determina a Base XII n.º3 da LBS que o MS e as ARS podem 

«contratar com entidades privadas a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários do 

Serviço Nacional de Saúde sempre que tal se afigure vantajoso, nomeadamente face à 

consideração do binómio qualidade-custos, e desde que esteja garantido o direito de 

acesso».  

É na própria Constituição que reside a legitimidade legal do surgimento de um 

«Mercado de Saúde»339 ou «New public managment» [Nova Gestão Pública (NPG)]340 . 

 
338Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, ob.cit., pág.829.  
339 LICINIO LOPES afirma que a existência de um «mercado público» e de um «mercado privado» de saúde concorrente é assumida 
quer politicamente quer legislativamente. O autor entende que a relação de concorrência existe entre os operadores do setor privado 
e dentro do próprio sistema público, para além de existir uma relação de complementaridade entre outras entidades públicas e 
privadas em relação ao sistema público, cujos exemplos são o setor social e os subsistemas de saúde quer públicos quer privados. 
Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, Almedina, 
2010, pág.292. ISA ANTÓNIO entende que o setor da saúde recorre aos mecanismos típicos do Mercado. Cfr.ISA ANTÓNIO, 



101 

 

Face ao exposto, importa conhecer os serviços, entidades e estabelecimentos que 

integram o SNS. 

 

6.1. Serviços e organismos integrados no SNS 
 

Nos termos do art.7º da LOMS, sob a epígrafe «Serviços e estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde», integram o SNS «todos os serviços e entidades públicas 

prestadoras de cuidados de saúde, designadamente os agrupamentos de centros de saúde, 

os estabelecimentos hospitalares, independentemente da sua designação, e as unidades 

locais de saúde»341. 

 Os serviços e estabelecimentos ficam sujeitos ao poder de superintendência e tutela 

do MS, independentemente da respetiva natureza jurídica342. O MS exerce em relação 

ao SNS funções de regulamentação, planeamento, financiamento, orientação, 

acompanhamento, avaliação, auditoria e inspeção343. 

6.1.1. A Rede de Prestação de Cuidados de Saúde Primários – Os Centros de Saúde 
 

O DL n.º413/71, de 27 de Setembro, impulsionou uma importante reforma dos 

serviços de saúde e de assistência em Portugal. Determina o art.10º do DL que o 

Ministério da Saúde e Assistência compreende, além do Gabinete do Ministro: i) Os 

serviços centrais; ii) Os serviços locais e iii) Os serviços especiais.  

O art.27º n.º2 do DL estipula que a Direcção-Geral de Saúde assegura, em geral, 

diretamente e por intermédio dos seus serviços locais, a cobertura médico-sanitária do 

País, orientando e coordenando as atividades de promoção da saúde e prevenção da 

doença e ocupando-se da prestação dos cuidados médicos de base que pela sua natureza 

não careçam de ficar a cargo de hospitais distritais ou centrais ou de serviços 

especializados (sublinhado nosso).  

Os serviços locais encontram-se especificamente regulados no art.49º e o art.55º do 

DL. No art.49º é afirmado que os serviços e órgãos locais dependem da Direcção-Geral 

de Saúde e, atuando em execução de normas emanadas dos serviços centrais, destinam-

se a efetivar a política de saúde na área da sua jurisdição (n.º1). Os serviços e órgãos 

                                                                                                                                
«Estatuto e Competências da Entidade Reguladora da Saúde. Em especial em matéria de defesa da concorrência», Revista 
Económica de Direito, Fevereiro, N.º1, 2015, pág.16. 
340O NGP consiste no acolhimento, por parte da Administração Pública, de técnicas, objetivos, formas e princípio de gestão que 
orientam a atuação do setor privado.   
341Cfr.Art.7º n.º2 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro.  
342Cfr.Art.7º n.º2 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro. 
343Cfr.Art.2º b) do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro. 
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locais a que se refere o n.º1 são os centros de saúde e as inspeções coordenadoras, bem 

como os conselhos e comissões coordenadores (n.º2). Os centros de saúde são os 

responsáveis pela ação direta por que se realiza a política de saúde, trabalham em íntimo 

contacto com as populações, de modo a assegurar a efetiva promoção da saúde e 

prevenção da doença e a oportuna aplicação das medidas de tratamento dos doentes e de 

reabilitação dos diminuídos (n.º3).Os centros de saúde atuam em coordenação com as 

demais entidades públicas e privadas, designadamente as Misericórdias, com vista à 

unidade de ação, subordinada às diretrizes do planeamento (n.º4). Cabe aos centros de 

saúde, em princípio, a execução, na área da sua jurisdição, da política de assistência 

social (n.º5). 

Os centros de saúde são «serviços oficiais do Ministério da Saúde e Assistência, 

responsáveis pela integração e coordenação das atividades de saúde e assistência, bem 

como pela prestação de cuidados médicos de base, de natureza não especializada, com o 

objetivo de assegurar a cobertura médico-sanitária da população da área que lhes 

corresponda» (art.55º).  

Os centros de saúde representam a «base fundamental» da rede de cuidados 

primários de saúde344. Determina a Base XIII da LBS que «o sistema de saúde assenta 

nos cuidados de saúde primários, que devem situar-se junto das comunidades».  

Posteriormente, o DL n.º 157/99, de 10 de Maio345, veio estabelecer o regime de 

criação, organização e funcionamento dos centros de saúde. Nos termos do art.3º n.º1 do 

diploma os centros de saúde e as associações de centros são pessoas coletivas de direito 

público, integradas no Serviço Nacional de Saúde e dotadas de autonomia técnica, 

administrativa e financeira e património próprio, sob superintendência e tutela do 

Ministro da Saúde346. 

O DL n.º60/2003, de 1 de Abril, diploma que procedeu à segunda alteração do DL 

n.º157/99, criou a rede de cuidados de saúde primários. 

Por força do art.1º do DL n.º60/2003, a rede de prestação de cuidados de saúde 

primários é constituída pelos centros de saúde integrados no SNS, pelas entidades do 

sector privado, com ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde primários a 

utentes do SNS nos termos de contratos celebrados ao abrigo da legislação em vigor, e, 

 
344Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», Lisboa, Universidade Católica 
Editora, 2014, pág.148. 
345O DL n.º157/99, de 10 de Maio, viria a ser alterado pelo DL n.º 39/2002, de 26 de Fevereiro, e o DL n.º 60/2003, de 1 de Abril.  
346Esta conceção dos centros de saúde, dotados de personalidade jurídica, difere do entendimento «tradicional» no qual os centros de 
saúde constituíam serviços integrados nas ARS. Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: 
Lições», Lisboa, Universidade Católica Editora, 2014, pág.148. 
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ainda, por profissionais e agrupamentos de profissionais em regime liberal, constituídos 

em cooperativas ou outras entidades, com quem sejam celebrados contratos, convenções 

ou acordos de cooperação. 

Nos termos do DL n.º60/2003, os centros de saúde são serviços públicos de prestação 

de cuidados de saúde primários, dotados de autonomia técnica e administrativa, sujeitos 

às normas do DL n.º60/2003, as normas do SNS, os regulamentos internos e, 

subsidiariamente, as normas aplicáveis ao sector público administrativo (SPA) [art.2º 

n.º1 a) e n.º3]. Os centros de saúde têm como objetivo primordial a melhoria do nível de 

saúde da população da sua área geográfica, que engloba, em princípio, o concelho e as 

freguesias que o integram, ou outra que seja definida no âmbito da respetiva ARS como 

sua área de influência (art.6º).Os conselhos de administração das ARS superintendem 

na gestão e atividade dos centros de saúde, exercendo os poderes de definição de 

objetivos e orientação dos órgãos dos centros de saúde (art.7º). Com o DL n.º60/2003 

verificou-se um recuo à conceção dos centros de saúde enquanto serviços desprovidos 

de personalidade jurídica.  

O DL n.º 88/2005, de 3 de Junho, revogou o DL n.º60/2003 e repristinou o regime 

jurídico criado pelo DL n.º 157/99, de 10 de Maio (art.2º) e o DL n.º 28/2008, de 22 de 

Fevereiro, criou os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). 

Os centros de saúde podem revestir as seguintes formas de organização e natureza 

jurídica: i) Centros de saúde e agrupamento de centros de saúde (ACES) integrados nas 

ARS, com os seus serviços desconcentrados e desprovidos de personalidade jurídica; ii) 

Centros de saúde integrados em Unidades Locais de Saúde (ULS), E.P.E, a par de 

estabelecimentos hospitalares. 

Integrado no sistema de saúde encontramos: i) Centros de saúde com gestão 

concessionada através do instrumento do contrato de gestão (DL n.º185/2002, de 20 de 

Agosto); ii) Estabelecimentos de entidades privadas, com ou sem fins lucrativos 

integrados na rede de cuidados de saúde primários mediante a celebração de contratos 

de colaboração (DL n.º185/2002, de 20 de Agosto) e iii) Postos médicos privados de 

empresas para prestação de cuidados de saúde primários aos respetivos trabalhadores e 

seus dependentes, mediante autorização da respetiva ARS, ficando a ela funcionalmente 

ligado (Portaria n.º427/2009, de 23 de Abril)347.  

Os ACES, as USF e as ULS serão subsequentemente alvo de uma análise sucinta.   

 
347Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág.149. 
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6.1.1.1.Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 

 
O DL n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro348349, cria os Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES) do SNS e estabelece o respetivo regime jurídico. Os ACES são «serviços 

de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, 

que integram um ou mais centros de saúde» (Art.2º n.º1). Por sua vez, o centro de saúde, 

componente dos ACES, «é um conjunto de unidades funcionais de prestação de 

cuidados de saúde primários, individualizado por localização e denominação 

determinadas» (Art.2º n.º2). 

Os ACES são serviços desconcentrados da respetiva Administração Regional de 

Saúde, I. P. (ARS, I. P.), cabendo a esta última o poder de direção sobre os ACES 

(art.2º n.º3). 

Os ACES têm como fim a garantia de prestação de cuidados de saúde primários à 

população de determinada área geográfica. Para cumprimento dessa missão 

desenvolvem atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de 

cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados, bem 

como, entre outros, atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, 

controlo e avaliação dos resultados (art.3º).  

No que concerne a jurisdição ou área geográfica abrangida pelos ACES, o DL 

n.º28/2008 determina que o número máximo de ACES admitidos por lei é de 74 - 

ressalvada a possibilidade de ainda serem criados ACES correspondentes a grupos de 

freguesias, ouvido o município respetivo (art.4º n.º3) - a delimitação da área geográfica 

do ACES é fixada por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública, da administração local e da saúde, ouvidos os 

municípios da área abrangida, sob proposta fundamentada do conselho diretivo da 

respetiva ARS, I. P (art.4º n.º1). 

É possível assinalar algumas alterações que se verificaram desde a primeira versão 

do DL n.º28/2008. Dispunha o art.4º da primeira versão do DL n.º28/2008 que o 

número de pessoas residentes na área do ACES, não deveria, em regra, ser inferior a 50 

000 nem superior a 200 000» [art.4ºn.º2 a)]. O DL n.º253/2012 veio alterar este preceito 

(alteração que se manteve na mais recente alteração ao DL n.º28/2008, operada pelo DL 

n.º137/2013) atualmente inexiste o limite mínimo e máximo de pessoas residentes na 

 
348DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro, alterado pelo DL n.º81/2009, de 2 de Abril; DL n.º102/2009, de 11 de Maio; DL n.º248/2009, 
de 22 de Setembro; DL n.º253/2012, de 27 de Novembro e o DL n.º137/2013, de 7 de Outubro. 
349DL n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, na redação do DLn.º137/2013, de 7 de Outubro. 
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área do ACES, o atual art.4º n.º2 apenas dispõe que «A delimitação geográfica dos 

ACES deve corresponder a NUTS III, a um agrupamento de concelhos ou a um 

concelho, devendo ter em conta a necessidade da combinação mais eficiente dos 

recursos disponíveis e os seguintes fatores geodemográficos: a) O número de pessoas 

residentes na área do ACES» (sublinhado nosso); b) A estrutura de povoamento; c) O 

índice de envelhecimento e d) A acessibilidade da população ao hospital de referência. 

Quanto ao âmbito de intervenção, determina o art.5º que os centros de saúde 

componentes de ACES intervêm nos âmbitos: i) Comunitário e de base populacional350; 

ii) Personalizado, com base na livre escolha do médico de família pelos utentes351 e iii) 

Do exercício de funções de autoridade de saúde. 

O art.7º elenca as unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde. Ao abrigo 

do art.7º n.º1, os ACES podem compreender: i) Unidade de saúde familiar (USF); ii) 

Unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP); iii) Unidade de cuidados na 

comunidade (UCC); iv) Unidade de saúde pública (USP); v) Unidade de recursos 

assistenciais partilhados (URAP) e vi) Outras unidades ou serviços, propostos pela 

respetiva ARS, I. P., e aprovados por despacho do Ministro da Saúde, e que venham a 

ser considerados como necessários. 

Nos termos da lei, cada centro de saúde componente de um ACES funciona, pelo 

menos, uma USF ou UCSP e uma UCC ou serviços desta (art.7º n.º2). Sem embargo, 

cada ACES tem somente uma USP e uma URAP (art.7º n.º3). 

As unidades funcionais têm em comum o facto de serem constituídas por uma equipa 

multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica e atuarem em intercooperação 

com as demais unidades funcionais do centro de saúde e do ACES (art.8º).  

Cada unidade funcional possui um coordenador (art.14º n.º1) com competências i) 

De programação das atividades da unidade, elaboração do plano anual de ação com a 

respetiva dotação orçamental previsional; ii) Para assegurar a qualidade dos serviços 

prestados e a sua melhoria contínua, controlo e avaliação sistemática do desempenho da 

unidade; iii) De elaboração do regulamento interno da unidade e de o propor, para 

aprovação, ao diretor executivo e iv) do relatório anual de atividades (art.14º n.º2)352.  

No que respeita às unidades funcionais, nos termos do DL n.º28/2008:  

 
350Cfr.Art.5º n.º2 do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro, «Para fins de saúde comunitária e de apoio domiciliário, são abrangidas por 
cada centro de saúde as pessoas residentes na respetiva área geográfica, ainda que temporariamente». 
351Cfr.Art.5º n.º3 do DLn.º28/2008, de 22 de Fevereiro, «Para fins de cuidados personalizados, são utentes de um centro de saúde 
todos os cidadãos que nele queiram inscrever-se, com prioridade, havendo carência de recursos, para os residentes na respetiva área 
geográfica». 
352 O art.15º, art.16º e o art.17º do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro, regulam, respetivamente, as matérias de Designação dos 
coordenadores, o Regime de exercício de funções e o Regime de Cessação de funções. 
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i) As USF, sem prejuízo da aplicação do regime previsto para estas unidades 

funcionais no DL, são disciplinadas por legislação específica (art.9º) pelo que, serão 

alvo de uma breve análise no ponto subsequente;  

ii) As UCSP possuem uma estrutura idêntica à prevista para USF e prestam cuidados 

personalizados, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos. 

Integram a equipa da UCSP médicos, enfermeiros e administrativos não integrados em 

USF (art.10º);  

iii) As UCC prestam cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais 

vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença 

que requeira acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na 

integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de 

intervenção. Através das UCC, as ACES atuam na Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, integrando a equipa coordenadora local, competindo às UCC, 

nos termos do DL n.º 101/2006, de 6 de Junho, formar a equipa de cuidados 

continuados integrados (art.11º);  

iv) O DL atribui às USP, entre outras funções, a competência de, na área 

geodemográfica do ACES em que se integram, elaborar informação e planos em 

domínios da saúde pública; proceder à vigilância epidemiológica; gerir programas de 

intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde da população em 

geral ou de grupos específicos e colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no 

exercício das funções de autoridade de saúde. 

A autoridade de saúde a nível dos ACES integra-se na cadeia hierárquica direta das 

autoridades de saúde, Base XIX da LBS (art.12º). 

v) As URAP prestam serviços de consultoria e assistenciais às restantes unidades 

funcionais e organizam ligações funcionais aos serviços hospitalares. A equipa da 

URAP é formada por médicos de várias especialidades, que não de medicina geral e 

familiar e de saúde pública, bem como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, técnicos de saúde oral e outros profissionais não afetos totalmente a 

outras unidades funcionais (art.13º).  

Retomando os ACES, nos termos do art.18º integram a estrutura orgânica dos ACES: 
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i) O diretor executivo353; ii) O conselho executivo354; iii) O conselho clínico e de 

saúde355 e iv) O conselho da comunidade356. 

MARIA JOÃO ESTORNINHO tece algumas considerações sobre a estrutura 

orgânica dos ACES. Para a autora, é adotado o modelo presidencialista, na medida em 

que são atribuídas as principais competências de gestão ao diretor executivo, esvaziando 

as competências do órgão colegial (conselho executivo) em relação ao diretor executivo.  

No que diz respeito ao conselho clínico e de saúde, a autora entende que a lei não 

cumpre o desígnio de consagrar o conselho clínico e de saúde como o «órgão 

responsável pela governação clínica no ACES», em razão das competências 

«manifestamente insuficientes» e difusas que lhe são reservadas no DL n.º28/2008357.  

Segundo o entendimento da autora, a alteração operada pelo DL n.º253/2012, de 17 

de Novembro, ao DL n.º28/2008, reforçou esta ideia ao retirar ao conselho clínico e de 

saúde, entre outras competências, as competências de avaliação dos cuidados de saúde 

[art.26º n.º 2 a), na primeira versão do DL n.º28/2008] e a competência de aprovar as 

orientações clínicas relativas à prescrição de medicamentos e meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica, bem como os protocolos clínicos adequados às patologias 

mais frequentes [art.26º n.º 2 d), na primeira versão do DL n.º28/2008]. 

Relativamente ao conselho da comunidade, o órgão visa fomentar a integração da 

comunidade e dos seus representantes na gestão dos ACES. 

O art.38º do DL n.º28/2008 tipifica os instrumentos de gestão dos ACES, são eles: i) 

O regulamento interno358; ii) Os planos plurianuais e anuais de atividades e respetivos 

orçamentos359; iii) Os relatórios de atividades360 e iv) O contrato-programa361. 

 
353Cfr.Art.19º a 22º do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
354Cfr.Art.23º a 24º do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
355Cfr.Art.25º a 30º do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
356Cfr.Art.31º a 34º do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
357Cfr.Art.26º n.º2 a) e art.26º n.º2 g). Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», 
ob.cit., pág. 152-154. 
358Cfr.Art.6º n.º1 c); Art.8º n.º2 b); Art.14º n.º2 e) e Art.24º c) do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
359Cfr.Art.20º n.º1 c); Art.24º a) e Art.32º a) do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
360Cfr.Art.24º f)do DL n.º28/2008, de 22 de Fevereiro. 
361 O contrato-programa, corresponde ao acordo celebrado entre o diretor executivo do ACES e o conselho diretivo da ARS, I.P., 
«pelo qual se estabelecem, qualitativa e quantitativamente, os objetivos do ACES e os recursos afetados ao seu cumprimento e se 
fixam as regras relativas à respetiva execução» (art.39º n.º 1).  
O contrato-programa é celebrado anualmente e deve, entre outros aspetos, i) Delimitar o âmbito, prioridades e modalidades da 
prestação de cuidados e serviços de saúde, contemplando os programas nacionais e assegurando a sua harmonização e coerência em 
todo o SNS; ii) Estabelecer objetivos e metas quantitativas em cada uma das áreas de intervenção do ACES; iii) Prever indicadores 
de controlo da qualidade das prestações de cuidados de saúde; iv) Definir instrumentos de acompanhamento e avaliação das 
atividades assistenciais e económico-financeiras do ACES; v) Prever o tempo e o modo da atribuição de recursos, em função do 
cumprimento das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas; vi) Estabelecer as regras a que devem obedecer as unidades do 
ACES a fim de poderem funcionar como centros de produção e de custos; vii) Estabelecer os mecanismos para a continuidade da 
prestação de cuidados, em especial os relativos à articulação funcional com a rede de cuidados diferenciados e a rede de cuidados 
continuados integrados; e viii) Prever as modalidades de apoio técnico da ARS, I. P., à gestão do ACES (art.39º n.º2).  
Os contratos-programa substituem os «instrumentos tradicionais» das relações inter-administrativas, na medida em que são 
reguladas por acordo as matérias que anteriormente resultavam do conteúdo das relações hierárquicas ou, nas palavras de LICÍNIO 
LOPES, «onde existir contrato (e enquanto ele existir) cessa (ou suspende-se) a hierarquia». MARIA JOÃO ESTORNINHO e 
LICÍNIO LOPES qualificam os contratos-programa em apreço como contratos administrativos e inter-administrativos. Os contratos 
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6.1.1.2 As Unidades de Saúde Familiar (USF) 

 

Preside à logica do regime específico das USF, DL n.º298/2007, de 20 de Agosto, a 

contratualização da prestação de cuidados de saúde, de modo a obter ganhos de 

eficiência e o incremento da qualidade do serviço. Através da atribuição de uma maior 

autonomia de gestão e de responsabilização dos resultados, o regime jurídico visa ainda 

a criação de um «esquema» de incentivos remuneratórios362. 

As USF são «as unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais 

e familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, por 

enfermeiros e por pessoal administrativo e que podem ser organizadas em três modelos 

de desenvolvimento: A, B e C»363.  

O regime jurídico das USF consta do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. O DL é 

aplicável aos três modelos de desenvolvimento - ressalvado o capítulo VII (art.27º a 36, 

inclusive) que apenas é aplicável ao modelo B- e aos profissionais que integram as USF, 

«independentemente do vínculo laboral estabelecido com as entidades sob direção, 

tutela ou superintendência do Ministro da Saúde»364. 

Cabe à «equipa multiprofissional» apresentar «o plano de ação da USF», isto é, o 

respetivo programa de atuação na prestação de cuidados de saúde de forma 

personalizada, no qual consta o compromisso assistencial, os objetivos, indicadores e 

metas a atingir nas áreas da acessibilidade, desempenho assistencial, qualidade e 

eficiência (art.6º n.º1). Por força do art.6º n.º3, o «compromisso assistencial» é 

formalizado anualmente, mediante carta de compromisso acordada entre o coordenador 

da USF e o centro de saúde (agora ACES)365. O «compromisso assistencial» varia de 

acordo com as características da população abrangida; os períodos de funcionamento e 

cobertura assistencial366 e as atividades da carteira adicional de serviços (art.6º n.º5). 

                                                                                                                                
são celebrados entre entidades públicas e disciplinam o exercício de tarefas públicas361 e os ACES são dotados de autonomia e de 
órgãos próprios. Verifica-se a substituição do critério da personalidade jurídica (as ACES são desprovidas de personalidade jurídica) 
pelo critério da organização. Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo 
Especial» Volume III, Almedina, 2010, pág.275-277. 
362Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 158-159. 
363Cfr.Art.3º n.º1 do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
364Cfr.Art.2º do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
365Deve constar da «carta de compromisso»: a) a afetação dos recursos necessários ao cumprimento do plano de ação; b) O manual 
de articulação centro de saúde/USF; c) As atividades específicas previstas no artigo 29.º do DL n.º298/2007 (art.6º n.º3 do 
DLn.º298/2007). O «compromisso assistencial» deve indicar: a) A definição da oferta e a carteira básica de serviços; b) Os horários 
de funcionamento da USF; c) A definição do sistema de marcação, atendimento e orientação dos utentes; d) A definição do sistema 
de renovação de prescrição; e) A definição do sistema de intersubstituição dos profissionais; f) A articulação com as outras unidades 
funcionais do centro de saúde; g) A carteira de serviços adicionais, caso exista; h) A aceitação expressa das condições, dimensão e 
modos de colheita de informação que permita às entidades autorizadas por despacho do Ministro da Saúde avaliar os resultados da 
equipa e dos seus membros, em termos de efetividade, eficiência, qualidade e equidade (art.6º n.º4 do DL n.º298/2007). 
366A organização e funcionamento das USF são definidos por regulamento interno.Cfr. Art.10º n.º2 d), n.º4, n.º5 e n.º6 do DL 
n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
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As USF visam a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita 

de uma determinada área geográfica, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a 

qualidade e a continuidade dos mesmos (art.4º). 

Quanto à variável da população abrangida, esta corresponde, por cada USF, aos 

utentes inscritos nas listas dos médicos que integram a equipa multiprofissional. Em 

cada USF, a população inscrita deve obedecer ao limite mínimo de 4000 e máximo de 

18 000 utentes. Sem prejuízo da possibilidade de serem constituídas USF com 

população inscrita fora do intervalo de variação definido, nos casos devidamente 

justificados e quando as características geodemográficas da área abrangida pelo centro 

de saúde o aconselhem, não devendo a redução ou o aumento de população inscrita 

exceder um quarto do valor referido (art.8º).   

A carteira adicional de serviços, bem como a consequente compensação financeira 

global da equipa e a respetiva distribuição pelos profissionais, devem estar 

discriminadas na «carta de compromisso». A carteira básica de serviços e os princípios 

da carteira adicional de serviços são fixados por portaria do MS (Portaria n.º 1368/2007, 

de 18 de Outubro)367. 

Art.27º e ss. do DL em matéria de remuneração da equipa multiprofissional da USF 

prevê a atribuição de suplementos, compensações e incentivos368 cujos montantes são 

adicionados à remuneração base.  

A estrutura orgânica das USF é constituída pelo; i) coordenador da equipa; ii) o 

conselho geral e iii) o conselho técnico art.11º).  

O coordenador da equipa é o órgão de natureza executiva, constituído pelo médico 

identificado na candidatura e designado pelo Despacho Normativo 9/2006, de 16 de 

Fevereiro, 369 que aprova a constituição da USF. 370  O conselho geral é o órgão 

deliberativo, integrado por todos os elementos da equipa multiprofissional 371 372 .O 

conselho técnico é formado por um médico e por um enfermeiro373374. 

6.1.1.3. As Unidades Locais de Saúde (ULS), E.P.E 

 
367Cfr. Art.6º n.º7 e n.º9 do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
368Cfr.39 do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto, «as condições e critérios para a atribuição de incentivos são regulados portaria 
conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da saúde, tendo por referência 
a melhoria de produtividade, da eficiência, da efetividade e da qualidade dos cuidados prestados, sendo objeto de negociação, de 
acordo com a Lei 23/98, de 26 de Maio». 
369Cfr.Art.7º n.º1 e art.12ºn.º1 do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
370Quanto às competências do Coordenador de equipa.art.12º do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
371Cfr.Art.13º n.º1 do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
372Quanto às competências do Conselho geral art.13ºn.º2 a n,º4 do DL n.º298/2007, de 20 de Agosto. 
373Cfr.Art.14º do DL n.º 281/2003, de 8 de Novembro. 
374As Competências do Conselho técnico estão elencadas no art.14ºn.º2 e n.º3 do DL n.º 281/2003, de 8 de Novembro. 
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Ao contrário das USF, as ULS não se encontram previstas num regime jurídico 

uniforme. Os estatutos dos ULS constam dos respetivos Decretos-Leis instituidores.  

Ressalvando eventuais atualizações, no território nacional existem atualmente as 

seguintes ULS: i) ULS de Matosinhos, E.P.E 375 ; ii) ULS do Norte Alentejano, 

E.P.E376iii) ULS da Guarda, E.P.E, iv) ULS do Baixo Alentejo, E.P.E; v) ULS do Alto 

Minho, E.P.E 377vi) ULS de Castelo Branco, E.P.E378; vii) ULS do Nordeste, E.P.E379 e 

a viii) ULS do Litoral Alentejano380.  

As ULS integram hospitais e centros de saúde.  

As ULS são pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial nos termos do regime do setor 

empresarial do Estado e das empresas públicas e do artigo 18.º do anexo da Lei 27/2002, 

de 8 de Novembro. As ULS regem-se pelo regime jurídico aplicável ao setor 

empresarial do Estado, com as especificidades previstas nos respetivos DL, nos 

estatutos e na lei381. 

As ULS prestam cuidados de saúde primários e diferenciados382.  

MARIA JOÃO ESTORNINHO afirma que a gestão integrada da oferta de cuidados 

de saúde em determinado território de saúde representa uma rutura com o modelo 

tradicional que visava a separação da gestão dos cuidados primários e dos cuidados 

hospitalares. Para a autora, as ULS põem em crise o modelo de gestão do SNS 

«ancorado» nas ARS, mediante a introdução de um novo nível decisório que se situa 

entre os serviços que prestam os cuidados e as ARS, que reflete um outro nível de 

agregação de cuidados. 

Como referido, é possível encontrar no nosso ordenamento jurídico dois tipos de 

centros de saúde: i) os desprovidos de personalidade jurídica, que pertencem aos SPA, 

como serviço desconcentrados das ARS e ii) os centros de saúde integrados no setor 

empresarial do Estado (ULS). 

Neste contexto importa mencionar o DL n.º 102/2009, de 11 de Maio, que procede 

àprimeira alteração do DL n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, e aditou o art.42º-A a este 

 
375Cfr.DL n.º 207/99,de 9 de Junho. 
376Cfr.DL n.º 50-B/2007, de 28 de Fevereiro. 
377Cfr.DL n.º183/2008, de 4 de Setembro cria a ULS da Guarda, E.P.E; a ULS do Baixo Alentejo, E.P.E e a ULS do Alto Minho, 
E.P.E. 
378Cfr.DL n.º318/2009, de 2 de Novembro. 
379Cfr.DL n.º67/2011, de 2 de Junho. 
380Cfr.DL n.º238/2012, de 31 de Outubro. 
381Cfr. Art.1º e art.4º do DL n.º 238/2012, de 31 de Outubro. 
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último diploma, preceito que determina que «os centros de saúde integrados em 

unidades locais de saúde [ULS] seguem, com as necessárias adaptações, o regime de 

organização e funcionamento previsto no [DL n.º 28/2008], devendo refleti-lo nos 

respetivos regulamentos internos»383. 

6.2. Os Estabelecimentos hospitalares 
 

O SNS foi desenhado como um modelo uniforme, i) quer quanto ao seu regime: 

regime de direito público (que abrangia os centros de saúde, desprovidos de 

personalidade jurídica e os estabelecimentos hospitalares, dotados de personalidade 

jurídica); ii) quer quanto ao seu financiamento: orçamento do Estado); iii) uniforme na 

organização: com centros de saúde integrados nas ARS e hierarquicamente sujeitos aos 

respetivos conselhos diretivos e hospitais e iv) uniforme na gestão: gestão pública, 

regida por normas públicas (Plano de Contabilidade do SNS, regime laboral público, 

entre outros)384.  

A conceção uniforme do SNS sofreu nos últimos anos alterações profundas em todos 

os seus planos. Por decorrências destas mesmas alterações, surgiram novos modelos de 

organização e gestão dos estabelecimentos hospitalares integrados no SNS. Vejamos: 

A Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, aprova o novo regime jurídico da gestão 

hospitalar. Nos termos do art.1º n.º 2 do diploma, a rede de prestação de cuidados de 

saúde abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os 

estabelecimentos privados que prestem cuidados aos utentes do SNS e outros serviços 

de saúde,385e os profissionais em regime liberal com quem sejam celebradas convenções.  

O art.2º n.º1 da Lei n.º 27/2002 tipifica as figuras jurídicas. Assim, podemos estar 

perante: i) Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial; ii) Estabelecimentos 

públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial e natureza empresarial; iii) Sociedades anónimas de capitais exclusivamente 

públicos; iv) Estabelecimentos privados, com ou sem fins lucrativos, com quem sejam 

celebrados contratos nos termos do art.1º n.º2 da Lei n.º 27/2002.  

O n.º2 do art.2º acrescenta que o n.º1 «não prejudica a gestão de instituições e 

serviços do SNS por outras entidades, públicas ou privadas, mediante contrato de gestão 
                                                                                                                                
382Cfr. Art..2º a) do Estatuto da ULS do Litoral Alentejano, E. P. E- Anexo II do DL n.º 238/2012, de 31 de Outubro. 
383Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 162-163. 
384Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág. 235. 
385Nos termos de contratos celebrados ao abrigo do disposto no capítulo IV – art.20º da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 
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ou em regime de convenção por grupos de médicos, nos termos do Estatuto do SNS, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, podendo aderir à mesma outros 

profissionais de saúde, em termos a definir no despacho que autorize a convenção».  

Importa proceder a uma análise, ainda que sucinta, dos vários modos de organização 

e de gestão dos estabelecimentos hospitalares enunciados e de outras realidades 

legalmente não tipificado no preceito 2º da Lei n.º27/2002 mas, ainda assim, admitidas 

em outros diplomas legais. 

6.2.1. Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia 
administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial 

Por força do art.9º da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, os estabelecimentos 

públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, com 

ou sem autonomia patrimonial são disciplinados pelos artigos 1º a 8º (capítulo I) e pelos 

artigos 9º a 17º (Capítulo II) da Lei n.º27/2002, pelas normas do SNS, pelos 

regulamentos internos e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis ao sector público 

administrativo (SPA). O art.9º integra os estabelecimentos em análise nos hospitais do 

(SPA).  

O art. 2º do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto, define os hospitais do sector público 

administrativo (SPA) como «pessoas coletivas públicas dotadas de personalidade 

jurídica, de autonomia administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial, 

cuja capacidade jurídica abrange a universalidade dos direitos e obrigações necessários 

à prossecução dos seus fins»386. O DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto, vem ainda dar 

cumprimento ao disposto no art.11º da Lei n.º 27/2002, ao estabelecer a estrutura 

orgânica das instituições hospitalares públicas, a composição, as competências e o 

funcionamento dos órgãos de administração, apoio técnico, fiscalização e consulta387, e 

disciplinar os modelos de financiamento 388  e de avaliação da atividade daqueles 

estabelecimentos389. 

No nosso ordenamento jurídico este formato jurídico não tem grande expressão, 

grosso modo, os exemplos podem ser reduzidos aos hospitais psiquiátricos ou os centros 

hospitalares integrados nestes hospitais390. 

 
386Cfr. Art.2º do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto. 
387Cfr. Art.3ºe ss do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto.  
388Cfr. Art.29ºss do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto. 
389Cfr. Art.32º do DL n.º 188/2003, de 20 de Agosto.  
390Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág. 236. 
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A título de exemplo: o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa criado pela Portaria 

nº 1373/2007, de 19 de Outubro391392.  

6.2.2. Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial 

Integrados no capítulo II secção II da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, nos 

estabelecimentos públicos com natureza empresarial por força do art.18º da Lei, os 

hospitais previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º disciplinam-se pelo «respetivo 

diploma de criação, pelos seus regulamentos internos, pelas normas em vigor para os 

hospitais do SNS que não sejam incompatíveis com a sua natureza jurídica e, 

subsidiariamente, pelo regime jurídico geral aplicável às entidades públicas 

empresariais, não estando sujeitos às normas aplicáveis aos institutos públicos que 

revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos autónomos»393, ficando 

ainda adstritos ao cumprimento das disposições gerais do capítulo I da Lei n.º 

27/2002394.  

Anteriormente, vários estabelecimentos hospitalares assumiam este formato jurídico, 

como por exemplo o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Dispunha o 

DL n.º 151/98, de 5 de Junho,395no art.1º que o Hospital de São Sebastião,  criado pelo 

Decreto-Lei 218/96, de 20 de Novembro, é um estabelecimento público dotado de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e com 

natureza empresarial. Contudo, à semelhança do que sucedeu a vários estabelecimentos 

hospitalares que se enquadravam na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.ºda Lei n.º 27/2002, os 

respetivos estatutos jurídicos foram sucessivamente alterados. A título de exemplo, o 

Hospital de São Sebastião que em 2002 através do DL n.º 296/2002, de 11 de Dezembro, 

foi transformado em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos para em 

2005 ser abrangida pelo DL n.º 93/2005, de 7 de Junho, que procedeu à transformação 

de vários hospitais sociedades anónimas em entidades públicas empresariais.  

 
391Cfr. Art. 1º da Portaria n.º 1373/2007, de 19 de Outubro «É criado o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, pessoa coletiva de 
direito público dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, que integra os Hospitais de Júlio de Matos 
e de Miguel Bombarda».  
392O art.1º n.º2 do regulamento interno do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa estabelece que «o Centro Hospitalar rege-se pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 2º da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto, bem como 
pelas normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde e pelo presente regulamento interno». Regulamento interno do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa disponível em http://www.chpl.pt.  
393Cfr. Art.18º n.º1 da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 
394Cfr. Art.18º n.º2 da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 
395 DL n.º 151/98, de 5 de Junho - Altera o estatuto jurídico aplicável ao Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. 
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 Atualmente, perante o panorama descrito não é possível detetar na rede hospitalar 

nacional nenhum estabelecimento com esta natureza jurídica porém, a legitimada 

jurídica para a sua constituição permanece396.  

6.2.3. Sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos 

Os Estabelecimentos hospitalares que revestem a natureza jurídica de sociedade 

anónimas de capitais exclusivamente públicos estão previstos no art.19º da Lei n.º 

27/2002, de 8 de Novembro, por força do qual «os hospitais previstos na alínea c) do n.º 

1 do artigo 2.º regem-se pelo disposto no capítulo I desta lei em tudo o que não seja 

incompatível com a sua natureza jurídica, pelo presente capítulo e nos respetivos 

diplomas de criação, onde constam os estatutos necessários ao seu funcionamento, pelo 

regime jurídico do sector empresarial do Estado, pela lei reguladora das sociedades 

anónimas, bem como pelas normas especiais cuja aplicação decorra do seu objeto social 

e do seu regulamento» e são ainda admitidos expressamente pelo n.º3 da Base XXXVI 

da Lei de Bases da Saúde (LBS) «A lei pode prever a criação de unidades de saúde com 

a natureza de sociedades anónimas de capitais públicos». A titularidade do respetivo 

capital social pertence apenas ao Estado e a empresas de capitais exclusivamente 

públicos 397 . Estabelece o n.º3 do art.19º da Lei que «os direitos do Estado como 

acionista, bem como os poderes de tutela económica, são assegurados conjuntamente 

pelos Ministérios das Finanças e da Saúde». Portanto, os estabelecimentos hospitalares 

em análise são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que se 

regem nos termos da lei das sociedades anónimas e da lei do setor empresarial do 

Estado398. 

Como já referido no ponto anterior, o ordenamento jurídico nacional optou, numa 

primeira fase, por proceder à transformação do estatuto jurídico de um considerável 

número de estabelecimentos hospitalares para o formato jurídico de sociedade anónima. 

Este amplo processo de transformação concretizou-se através da publicação de vasto 

número de diplomas legais 399 , para, numa segunda fase, transformar os agora 

 
396Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág. 236.  
397Cfr.Art.19º n.º2 da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 
398Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág. 237. 
399 Entre os quais os seguintes Decretos-Lei: O DL n.º 272/2002, de 9 de Dezembro (Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro); o DL 
n.º 281/2002, de 9 de Dezembro (Hospital Geral de Santo António, no Porto); do DL n.º 282/2002, de 10 de Dezembro (Instituto 
Português de Oncologia de Francisco Gentil - Centro Regional de Oncologia do Porto) até ao DL n.º 292/2002, de 10 de Dezembro 
(Hospital de Santa Marta, em Lisboa) e do DL n.º 293/2002, de 11 de Dezembro (Hospital de Santa Maria Maior, de Barcelos) até 
ao DL n.º 296/2002, de 11 de Dezembro, prolongando-se por vários outros diplomas. 
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estabelecimentos hospitalares constituídos sob a forma de sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos, em entidades públicas empresariais (E.P.E).  

6.2.4. Estabelecimentos hospitalares públicos- entidades públicas empresariais 

 

Embora não se encontre expressamente tipificado na Lei n.º27/2002, de 8 de 

Novembro, a categoria em análise não pode ser descuidada pela importância que 

assume.  

O processo de transformação dos hospitais S.A em entidades públicas empresariais 

(E.P.E) ficou a cargo do DL n.º 93/2005, de 7 de Junho. O DL n.º 93/2005, determinou 

a transformação em entidades públicas empresariais de 31 unidades de saúde às quais 

havia sido atribuído o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos. Os hospitais S.A alvo do processo de convergência constavam do anexo do 

DL n.º 93/2005. 

Posteriormente, o DL n.º233/2005, de 29 de Dezembro, determina a criação i) do 

Hospital de Santa Maria, E. P. E., e o Hospital de São João, E. P. E.;ii) do Centro 

Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E., que integra, por fusão, o Hospital de Egas 

Moniz, S. A., o Hospital de Santa Cruz, S. A., e o Hospital de São Francisco Xavier, S. 

A.; iii) do Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E., que integra, por fusão, o Hospital de 

São Bernardo, S. A., e o Hospital Ortopédico de Sant'Iago do Outão e iv)  do Centro 

Hospitalar do Nordeste, E. P. E., que integra, por fusão, o Hospital Distrital de Bragança, 

S. A., o Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros e o Hospital Distrital de Mirandela 

(art.1º). 

MARIA JOÃO ESTONINHO destaca no regime jurídico do DL n.º233/2005 i) O 

art.13º, preceito que sujeitava a aquisição de bens e serviços e a contratação de 

empreitadas pelos hospitais E. P. E. às normas de direito privado, sem prejuízo da 

aplicação do regime do direito comunitário relativo à contratação pública e ii) O art.14º 

e 15º que mandava aplicar o Código do Trabalho400. 

Mais recentemente, o DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro, alterou o DL n.º 

233/2005, modificando o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde 

com a natureza de entidades públicas empresariais. 

 
400Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 129. 
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 As E.P.E são definidas pelo art.1º do Estatuto anexo ao DL n.º244/2012, (Regime 

Jurídico dos Hospitais E.P.E) como «pessoas coletivas de direito público de natureza 

empresarial dotadas de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (…)».  

O hospital E.P.E. tem por objeto principal a prestação de cuidados de saúde à 

população, designadamente aos beneficiários do SNS e aos beneficiários dos 

subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele contratualizem a prestação 

de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral, e o desenvolvimento de atividades 

de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de 

profissionais de saúde dependente da respetiva capacidade formativa, podendo ser 

objeto de contratos-programa em que se definam as respetivas formas de financiamento 

(art.2º). Quanto às atribuições dos hospitais E.P.E., estas constam dos seus 

regulamentos internos e são fixadas de acordo com a política de saúde a nível nacional e 

regional e com os planos estratégicos superiormente aprovados e são desenvolvidas 

através de contratos-programa (art.3º). 

Os hospitais E.P.E. ficam sujeitos ao poder de superintendência do MS401 e o poder 

de tutela deste e do Ministro das Finanças402.  

Sumariamente, e no que respeita à estrutura orgânica, esta é formada pelo i) 

Conselho de administração; ii) O fiscal único e iii) O conselho consultivo (art.5º).  

O conselho de administração é composto pelo presidente [com competência em 

matérias como i) A coordenação da atividade do conselho de administração e direção 

das respetivas reuniões; ii) A garantia de correta execução das deliberações do conselho 

de administração; iii) A submissão para aprovação ou autorização dos membros do 

Governo competentes de todos os atos que delas careçam; iv) A Representação dos 

hospitais E. P. E.]403e um máximo de quatro vogais, que exercem funções executivas, 

consoante a dimensão e complexidade do hospital E. P. E., sendo um dos membros o 

diretor clínico (ao qual compete a direção de produção clínica do hospital E. P. E., a 

coordenação da assistência prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos 

cuidados de saúde prestados)404e outro o enfermeiro-diretor (órgão competente para a 

coordenação técnica da atividade de enfermagem do hospital E. P. E.)405. 

São atribuições do conselho de administração, designadamente, (art.7º) i) A 

celebração de contratos-programa externos e internos; ii) A definição das linhas de 

 
401Cfr.Art.6º do regime jurídico do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro. 
402Cfr.Art.6º-A n.º1 e n.º2 do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro. 
403Cfr. Art.8º do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro. 
404Cfr. Art.9º do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro. 
405Cfr.Art.10º do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro. 
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orientação a que devem obedecer a organização e o funcionamento do hospital E. P. 

E.;iii) A aprovação e submissão para homologação do membro do Governo responsável 

pela área da saúde do regulamento interno e o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; iv) O acompanhamento e a avaliação sistematicamente da 

atividade desenvolvida pelo hospital E. P. E. e v) A tomada de conhecimento e 

determinação das medidas adequadas, sobre as queixas e reclamações apresentadas 

pelos utentes.  

Por sua vez, o fiscal único (art.15º) é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, 

da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do hospital E. P. E.. Por razões 

de imparcialidade, o fiscal único «não pode ter exercido atividades remuneradas no 

próprio hospital E. P. E. ou nas entidades de direito privado por este participadas, nos 

últimos três anos antes do início das suas funções, e não pode exercer atividades 

remuneradas no hospital E. P. E. fiscalizado ou nas entidades de direito privado acima 

referidas, durante o período de duração do seu mandato, bem como nos três anos 

subsequentes ao termo das suas funções».  Compete ao fiscal único: i) Verificar a 

regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte 

e compete-lhe b) Elaborar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e certificar as 

contas; e c) Acompanhar com regularidade a gestão através de balancetes e mapas 

demonstrativos da execução orçamental, entre outras atribuições elencadas no art.16º.  

 O conselho consultivo (art.18º) possui a composição mais heterogénea, integram o 

órgão: i) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada pelo membro do Governo 

responsável pela área da saúde, que preside; ii) Um representante do município da sede 

do hospital E. P. E. ou, no caso dos centros hospitalares, de cada município onde se 

encontrem situados os respetivos estabelecimentos; iii) Um representante da respetiva 

administração regional de saúde; iv) Um representante dos utentes, designado pela 

respetiva associação ou por equivalente estrutura de representação; v) Um representante 

eleito pelos trabalhadores do hospital E. P. E.; vi) Um representante dos prestadores de 

trabalho voluntário no hospital E. P. E., entre estes eleito, quando existam e vii) Dois 

elementos, escolhidos pelo conselho de administração do hospital E. P. E., que sejam 

profissionais de saúde sem vínculo ao mesmo.  

O art.19º confere ao conselho consultivo competências para i) Apreciar os planos de 

atividade de natureza anual e plurianual; ii) Apreciar todas as informações que tiver por 

necessárias para o acompanhamento da atividade do hospital E.P.E. e iii) Emitir 
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recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às 

populações, de acordos com os recursos disponíveis. 

Além dos órgãos referenciados e elencados no art.5º, o DL n.º244/2012 prevê a 

existência do Serviço de auditoria interna (art.17º)406e de Comissões de apoio técnico 

(art.21º)407. 

Determina o art.22º que a gestão financeira e patrimonial do hospital E. P. E. rege-se, 

designadamente, pelos seguintes instrumentos de gestão previsional: i) Planos 

plurianuais e anuais de atividades, de investimento e financeiros, com um horizonte de 

três anos; ii) Orçamento anual de investimento; iii) Orçamento anual de exploração, 

desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de custos; iv) Orçamento anual de 

tesouraria; v) Balanço previsional; vi) Contratos-programa externos e vii) Contratos-

programa internos. 

No que concerne especialmente aos contratos-programa celebrados entre o Estado e 

os hospitais E.P.E. 408 , estes instrumentos de gestão assistiram o processo de 

empresarialização dos hospitais públicos, «seguindo a lógica da separação entre o 

financiados (o Estado) e o prestador de cuidados de saúde (o hospital E.P.E.)»409. 

Nos termos do art.12º-A, o modelo de acompanhamento do contrato-programa e os 

instrumentos de monitorização, acompanhamento e avaliação do desempenho 

assistencial de base populacional são definidos pelo conselho diretivo da ACSS, I. P410.  

6.2.5. Estabelecimentos privados, com ou sem fins lucrativos, com quem sejam 
celebrados contratos nos termos do art.1º n.º2 da Lei n.º 27/2002  

Tipificado na alínea d) do art.2º n.º2 da Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro, o 

preceito remete para o art.1º n.º2 da mesma Lei, que manda aplicar aos contratos o 

disposto no capítulo IV. O art.20º n.º1 da Lei n.º27/2002 dispõe que os hospitais 

 
406Cfr.Art.17º n.º1 e n.º2 do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro, o serviço de auditoria interna avalia os processos de controlo 
interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo 
para o seu aperfeiçoamento contínuo.Além de, em especial, «a) Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações 
sobre as atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços; b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a 
organização e funcionamento do hospital E. P. E. apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, 
utentes e cidadãos em geral; c) Elaborar o plano anual de auditoria interna; e d) Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade 
desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar». 
407Cfr.Art.21º n.º1 e n.º2 do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro, as comissões de apoio técnico são órgãos consultivos que 
colaboram com o conselho de administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua competência. Em cada 
hospital E. P. E. são constituídas as seguintes comissões: a) Ética; b) Qualidade e segurança do doente; c) Controlo da infeção 
hospitalar e d) Farmácia e terapêutica. 
408Cfr.Art.12º n.º2 do regime jurídico do DL n.º 244/2012, de 9 de Novembro, «O pagamento dos atos e serviços dos hospitais E. P. 
E. pelo Estado é feito através de contratos-programa plurianuais a celebrar com a ARS territorialmente competente, no qual se 
estabelece o seguinte: a) A atividade contratada; b) Os objetivos e metas qualitativas e quantitativas; c) A calendarização das metas 
referidas na alínea anterior; d) Os meios e instrumentos para prosseguir os objetivos, designadamente de investimento e) Os 
indicadores para avaliação do desempenho dos serviços e do nível de satisfação dos utentes e as demais obrigações assumidas pelas 
partes, tendo como referencial os preços praticados no mercado para os diversos atos clínicos». 
409Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 143. 
410Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 143. 
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previstos na alínea d) do art.2º n.º2 «regem-se: a) No caso de revestirem a natureza de 

entidades privadas com fins lucrativos, pelos respetivos estatutos e pelas disposições do 

Código das Sociedades Comerciais; b) No caso de revestirem a natureza de entidades 

privadas sem fins lucrativos, pelo disposto nos respetivos diplomas orgânicos e, 

subsidiariamente, pela lei geral aplicável». Quer o regime da alínea a), quer o regime da 

alínea b), não prejudicam o respeito pelo regime geral do capítulo I da Lei n.º 

27/2002411. 

6.2.6. Estabelecimentos hospitalares em regime de convenção por grupos de 
médicos 

Estabelece o art.2º n.º2 da Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro, que «o disposto no 

número anterior [art.2ºn.º1] não prejudica a gestão de instituições e serviços do SNS por 

outras entidades, públicas ou privadas, mediante contrato de gestão ou em regime de 

convenção por grupos de médicos (…)». 

Por força do art.1º n.º 2 da Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro, os profissionais em 

regime liberal com quem sejam celebradas convenções integram a rede de prestação de 

cuidados de saúde. A Base XXXVI n.º2 da Lei de Bases da Saúde prevê igualmente este 

regime ao determinar que «nos termos a estabelecer em lei, pode ser autorizada a 

entrega, através de contratos de gestão, de hospitais ou centros de saúde do Serviço 

Nacional de Saúde a outras entidades ou, em regime de convenção, a grupos de 

médicos». O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (ESNS), na redação do DL n.º 

11/93, de 15 de Janeiro dedicava o art. 28º e, especialmente, o art.30º, o art.33º e o 

art.37º n.º3 e n.º4 a este formato jurídico. Contudo, os preceitos do art.28º e art.30º 

ESNS viriam a ser revogados pelo DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto e o art.37º n.º3 e 

n.º4 pelo DL n.º 97/98, de 18 de Abril.  

No ESNS atualmente em vigor412 o art.33º regula este regime. 

6.2.7. Estabelecimentos hospitalares em regime de gestão delegada 

 

Previsto na Base XXXVI n.º2 da Lei de Bases da Saúde e -previamente à publicação 

do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto - nos art.28º, art.29º e art.31º do Estatuto do 

Serviço Nacional de Saúde. No contrato de gestão o Ministro da Saúde autoriza «a 

 
411Cfr.Art.20º n.º2 da Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro. 
412Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro. 
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entrega da gestão de instituições e serviços de saúde integrados no SNS, ou parte 

funcionalmente autónoma, a entidades públicas ou privadas»413. 

No nosso ordenamento jurídico, o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca 

(Hospital de Amadora-Sintra) constituiu um exemplo ilustrativo deste formato 

jurídico414. Criado pelo DL n.º 382/91, de 9 de Outubro, a gestão do hospital viria a ser 

entregue a uma entidade privada nos termos da Portaria n.º 704/94, de 29 de Julho415. 

Mais tarde, ao abrigo do DL n.º 203/2008, de 10 de Outubro, viria a ser convergido em 

entidade pública empresarial (E.P.E). 

 

6.2.8. Estabelecimentos hospitalares em regime de gestão e financiamento privado 

Não expressamente previsto na Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro, esta categoria 

assume uma enorme importância, dominando mais recentemente o panorama nacional 

por força do Despacho n.º 19946/2002, de 10 de Setembro, que determinou a 

implementação de um ambicioso projeto de lançamento de projetos sob a forma de 

parceria público-privada que, numa primeira fase, previa a construção de dez hospitais 

(hospitais de substituição e hospitais novos). Regulado inicialmente pelo DL n.º 

185/2002, de 20 de Agosto, que posteriormente viria a ser alterado pelo DL n.º 86/2003, 

de 26 de Abril, o DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o DL n.º 176/2009, de 4 de Agosto e 

o DL n.º 111/2012, de 23 de Maio, que se encontra atualmente em vigor, o Governo 

através do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto, estabeleceu o regime jurídico regulador 

da vaga de parcerias público-privadas em saúde, que será analisado de seguida.  

 

Com a publicação do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, é acrescentado um novo 

modelo de organização e gestão, assente na celebração de acordos de gestão, de 

cooperação e convenções entre o sector público e parte do sector privado não lucrativo, 

as IPSS.  

Com a particularidade de no acordo de cooperação O se visar a integração de um 

estabelecimento de saúde pertencente às IPSS no SNS, o qual passa a assegurar as 

prestações de saúde nos termos dos demais estabelecimentos do SNS (art.2º n.º3 do DL 

n.º 138/2013). 

 
413Cfr-Art.28º n.º2 do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde na redação do DL n.º 11/93, de 15 de Janeiro. 
414Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág.238. 
415Portaria n.º 704/94, de 29 de Julho - Aprova o programa do concurso e caderno de encargos tipo, para a celebração de contratos 
de gestão de instituições, partes funcionalmente autónomas e serviços do serviço nacional de saúde.  
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O regime especial do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, tem por objeto a definição 

das «formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade 

social (IPSS), enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social, aprovada 

pela Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio» e o «regime de devolução dos hospitais das 

misericórdias, que por força do Decreto-Lei n.º 704/74, de 7 de dezembro, alterado pelo 

DL n.º 14/80, de 26 de Fevereiro, e do DL n.º 618/75, de 11 de Novembro, alterado pelo 

DL n.º 519-G2/79, de 29 de Dezembro, foram integrados no setor público e são 

atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS» (art.1º 

A presente dissertação centra-se no DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. Como objeto 

primordial desta dissertação, o diploma irá ser analisado em profundidade nos capítulos 

subsequentes. 

6.3. Serviços e organismos não integrados no SNS 
 

LICÍNIO LOPES elenca um conjunto de serviços e organismos que não se 

encontram integrados no SNS416. 

No presente contexto é possível categorizar dois grupos distintos: os serviços centrais 

da administração direta do Estado e os organismos da administração indireta do Estado.  

No que concerne aos serviços centrais da administração direta do Estado, o art.4º da 

Lei Orgânica do Ministério da Saúde (LOMS)417, tipifica os seguintes serviços:  

i) A Secretária-Geral (art.10º da LOMS), tem como missão «assegurar o apoio 

técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MS e 

aos demais órgãos, serviços e organismos deste ministério que não integram o SNS, nos 

domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da 

documentação e informação e da comunicação e relações públicas»418419. 

 ii) A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (art.11º da LOMS). Compete à IGAS 

«auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde, com 

vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de atuação em todos 

 
416 Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág.306. 
417 DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro. 
418Cfr.Art.10º n.º1 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro, e art.2º n.º1 do 
Decreto Regulamentar n.º 23/2012, de 9 de Fevereiro, Lei Orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (LOSG). 
419O Decreto Regulamentar n.º 23/2012, de 9 de Fevereiro, aprova a Lei Orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
(LOSG) e a Portaria n.º 160/2012, de 22 de Maio, diploma que determina a estrutura nuclear da Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde. 
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os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos quer 

pelos serviços, estabelecimentos e organismos do MS, ou por este tutelados, quer ainda 

pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins 

lucrativos»420421. 

iii) A Direção-Geral da Saúde (DGS) (art.12º da LOMS), cuja missão consiste em 

«regulamentar, orientar e coordenar as atividades de promoção da saúde e prevenção da 

doença, definir as condições técnicas para a adequada prestação de cuidados de saúde, 

planear e programar a política nacional para a qualidade no sistema de saúde, bem como 

assegurar a elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde (PNS) e, ainda, a 

coordenação das relações internacionais do MS»422423. 

vi) O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

(SICAD) (art.13º da LOMS), visa a promoção da redução do consumo de substâncias 

psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das 

dependências424425.  

Inseridas na administração indireta do Estado, prosseguem atribuições do MS, sob 

superintendência e tutela do respetivo ministro, art.5º da LOMS:  

i) O INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

(art.15º da LOMS), instituto público de regime especial, dotado de autonomia 

administrativa, financeira e património próprio426 que visa a regulação e supervisão dos 

setores dos medicamentos de uso humano e dos produtos de saúde, de acordo com os 

mais elevados padrões de proteção da saúde pública de modo a garantir o acesso dos 

profissionais da saúde e dos cidadãos a medicamentos e produtos de saúde de qualidade, 

eficazes e seguros427428. 

ii) O Instituto Nacional de Emergência Médica, (INEM) I. P. (art.16º da LOMS),  é 

um instituto público, dotado de autonomia administrativa e financeira e património 

próprio429, cuja missão reside na definição, organização, coordenação, participação e 

avaliação das atividades e do funcionamento de um Sistema Integrado de Emergência 

 
420Cfr.Art.11º n.º1 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro e art.2º n.º1 do 
Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de Fevereiro, Lei Orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (LOIGAS). 
421O Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de Fevereiro, aprova a Lei Orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (LOIGAS) e a 
Portaria n.º 163/2012, de 22 de Maio, que fixa o número máximo de unidades orgânicas da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. 
422Cfr.Art.12º do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro, e art.2º n.º1 do Decreto 
Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de Janeiro, Lei Orgânica da Direção-Geral da Saúde (LODGS).  
423O Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de Janeiro, Lei Orgânica da Direção-Geral da Saúde (LODGS) e a Portaria n.º 
159/2012, de 22 de Maio, fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral da Saúde. 
424Cfr.Art.13º n.º1 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro e art.2º n.º2 do DL 
n.º 17/2012, de 26 de Janeiro, aprova a orgânica do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
(LOSICAD). 
425DL n.º 17/2012, de 26 de Janeiro, aprova a orgânica do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
(LOSICAD) e a Portaria n.º 154/2012, de 22 de Maio, delimita a estrutura nuclear do Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências.  
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Médica (SIEM) de modo a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta 

e correta prestação de cuidados de saúde430431. 

iii) O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), I. P. (art.17º da 

LOMS), instituto público dotado de autonomia técnica, administrativa, financeira e 

património próprio432, que procura «garantir e regular, a nível nacional, a atividade da 

medicina transfusional e de transplantação e garantir a dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de 

componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana»433434. 

iv) O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,(INSA)I. P. (art.18º da 

LOMS) é um instituto público dotado de autonomia científica, administrativa e 

financeira e património próprio435. O INSA é o «laboratório do Estado que tem por 

missão contribuir para ganhos em saúde pública através da investigação e 

desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de referência, observação da saúde 

e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualidade 

laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda 

assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios»436437. 

 v) A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (art.14º da LOMS) e vi) As 

Administrações Regionais de Saúde, I. P. (Art.19º da LOMS), porquanto partes dos 

acordos de gestão e de cooperação, nos termos do art.3º do DL n.º138/2013, de 9 de 

Outubro, são alvo de um estudo mais pormenorizado.  

6.3.1.Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

O art.1º do DL n.º 35/2012, de 15 de Fevereiro, diploma que aprova a orgânica da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I.P.), define a ACSS, I. P., 

como instituto público, de regime especial, integrado na administração indireta do 
                                                                                                                                
426Cfr.Art.1ºn.º1 do DL n.º 46/2012, de 24 de Fevereiro, aprova a orgânica do INFARMED (LOINFARMED). 
427Cfr.Art.15º n.º1 do DL n.º124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014 de 19 de Novembro e art.3º n.º1 da 
LOINFARMED. 
428Despacho normativo n.º 5/2008, aprova o Regulamento Interno da INFARMED, I.P. e a Portaria n.º 267/2012, de 31 de Agosto, 
aprova os estatutos do INFARMED, I.P.. 
429Cfr. Art.1ºn.º1do DL n.º 34/2012, de 14 de Fevereiro, aprova a orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. 
(LOINEM) 
430Cfr. Art.16º n.º1 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro e art.3º n.º1 da 
LOINEM. 
431Portaria n.º 158/2012, de 22 de Maio, Aprova os Estatutos do INEM. 
432Cfr.Art.1º n.º1 do DL n.º 39/2012, de 16 de Fevereiro, aprova a orgânica do IPST, I.P. (LOIPST). 
433Cfr.Art.17º n.º1 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro e art.3º n.º1 da 
LOIPST.  
434 Portaria n.º 165/2012, de 22 de Maio, aprova os Estatutos do IPST, I.P.. 
435Cfr.Art.1º n.º1 do DL n.º 27/2012, de 8 de Fevereiro, aprova a orgânica do INSA, I.P. (LOINSA). 
436Cfr.Art.18º n.º1 do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro e art.3º n.º1 da 
LOINSA. 
437 Despacho normativo n.º 15/2009, aprova o Regulamento Interno do INSA, I.P. e a Portaria n.º 162/2012, de 22 de Maio, aprova 
os Estatutos do INSA, I.P.. 
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Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio e 

prossegue as atribuições do Ministério da Saúde (MS) sob a superintendência e a tutela 

do respetivo Ministro.  

A ACSS, I. P., tem jurisdição sobre todo o território continental e sede em Lisboa 

(art.2º). A ACSS, I. P., tem por missão assegurar a gestão dos recursos financeiros e 

humanos do MS e do 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 ARS, I. P., no domínio 

da contratação da prestação de cuidados.  

Compete à ACSS, I.P., entre diversas outras funções: i) Executar a política nacional 

de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando o seu ordenamento 

racional e a otimização dos recursos; ii) Afetar, de acordo com as orientações definidas 

pela ACSS, I. P., recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados 

de saúde integrados ou financiados pelo SNS e a entidades de natureza privada com ou 

sem fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou atuem no âmbito das áreas 

referidas nas alíneas e) e f) do art.3ºn.º2; iii) Negociar, celebrar e acompanhar, de 

acordo com as orientações definidas a nível nacional, os contratos, protocolos e 

convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no 

âmbito da prestação de cuidados de saúde, e nas áreas referidas nas alíneas e) e f) do 

art.3ºn.º2 e iv) Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e as 

unidades da área das dependências e comportamentos aditivos do sector social e privado 

(art.3º). 

A estrutura orgânica da ACSS, I.P. é formada pelo: i) O conselho diretivo; ii) O 

fiscal único e iii) O conselho consultivo. 

Compõe o conselho diretivo: i) O presidente; ii) Um vice-presidente e iii) Dois 

vogais. Determina o art.9º que é aplicável aos membros do conselho diretivo o Estatuto 

do Gestor Público438 e, subsidiariamente, o regime jurídico da Lei-quadro dos institutos 

públicos (LQIP), Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, na redação do DL n.º 96/2015, de 29 

de Maio. 

Compete ao conselho diretivo: i) Dirigir a atividade da ACSS, I. P., e gerir os seus 

recursos humanos, materiais e financeiros, tendo em conta os instrumentos de gestão 

aprovados; ii) Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, 

designadamente responsabilizando os diferentes serviços pela utilização dos meios 
 
438 DL n.º 71/2007, de 27 de Março, com a Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de Janeiro. 
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postos à sua disposição e pelos resultados atingidos; iii) Nomear os representantes da 

ACSS, I. P., em organismos exteriores; iv) Praticar os demais atos necessários à 

prossecução das atribuições e ao exercício das competências da ACSS, I. P., que não 

estejam legalmente cometidos a outros órgãos e v) Propor ao membro do Governo 

competente a tabela de preços dos serviços a prestar pela ACSS, I. P. (art.5º). 

As atribuições do fiscal único constam do art.28º da (LQIP), entre outras funções, 

compete a este órgão: i) Acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento das 

leis e regulamentos aplicáveis, a execução orçamental, a situação económica, financeira 

e patrimonial e analisar a contabilidade; ii) Elaborar parecer sobre o orçamento e suas 

revisões e alterações, bem como sobre o plano de atividades na perspetiva da sua 

cobertura orçamental; iii) Elaborar parecer sobre o relatório de gestão de exercício e 

contas de gerência, incluindo documentos de certificação legal de contas e iv) 

Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho diretivo, pelo 

Tribunal de Contas e pelas entidades que integram o controlo estratégico do sistema de 

controlo interno da administração financeira do Estado. 

O conselho consultivo é o órgão consultivo, de apoio e participação na definição das 

linhas gerais de atuação da ACSS, I. P e é composto pelo/s i) Presidente do conselho 

diretivo da ACSS, I. P., que preside; ii) Restantes membros do conselho diretivo da 

ACSS, I. P.; iii) Secretário-geral do Ministério da Saúde; iv) Diretor-geral da Saúde; v) 

Presidente do conselho diretivo do INFARMED, I. P. e vi) Presidentes dos conselhos 

diretivos das ARS, I. P.. Podendo ainda integrar o concelho consultivo especialistas ou 

personalidades de reconhecido mérito em função das matérias da ordem de trabalhos 

das reuniões (art.7º). 

A organização interna da ACSS, I. P., consta dos respetivos estatutos, a Portaria n.º 

155/2012, de 22 de Maio. O art.1º da Portaria prevê as seguintes unidades orgânicas: i) 

Departamento de Gestão Financeira; ii) Departamento de Gestão e Financiamento de 

Prestações de Saúde; iii) Departamento de Gestão da Rede de Serviços e Recursos em 

Saúde; iv) Departamento de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos; v) 

Departamento de Gestão e Administração Geral; vi) Gabinete Jurídico e vii) Gabinete 

de Auditoria Interna. 

6.3.2.Administrações Regionais de Saúde, I.P. 

Nos termos da Lei Orgânica das Administrações Regionais de Saúde (LOARS), DL 

n.º22/2012, de 30 de Janeiro, as ARS, I. P. são institutos públicos integrados na 
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administração indireta do Estado, dotados de autonomia administrativa, financeira e 

património próprio, prosseguem as suas atribuições, sob superintendência e tutela do 

membro do Governo responsável pela área da saúde (art.1º). 

A LBS legitima a existência de ARS na Base XXVI n.º1 «O Serviço Nacional de 

Saúde é tutelado pelo Ministro da Saúde e é administrado a nível de cada região de 

saúde pelo conselho de administração da respetiva administração regional de saúde». 

Acrescenta a Base XXVII n.º1 que as ARS «são responsáveis pela saúde das populações 

da respetiva área geográfica, coordenam a prestação de cuidados de saúde de todos os 

níveis e adequam os recursos disponíveis às necessidades, segundo a política 

superiormente definida e de acordo com as normas e diretivas emitidas pelo Ministério 

da Saúde». 

Sem prejuízo, o nível de integração regional de cuidados de saúde difere, consoante 

esteja em causa a prestação de cuidados de saúde primários ou hospitalares. Como 

veremos nos pontos subsequentes, no primeiro caso, os serviços de prestação dos 

cuidados primários (ACES) estão integrados na ARS439, a quem cabe o poder de direção. 

Situação diversa sucede em relação aos hospitais - sujeitos ao poder de superintendência 

e tutela do Ministro da Saúde, com a possibilidade de delegação do poder de 

superintendência nos conselhos diretivos das ARS440.  

Nas regiões de saúde, o DL n.º22/2012, o art.2º n.º2 da LOARS estabelece a 

existência da: i) ARS do Norte, I. P., com sede no Porto441; ii) ARS do Centro, I. P., 

com sede em Coimbra442; iii) ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., com sede em 

Lisboa443; iv) ARS do Alentejo, I. P., com sede em Évora444 e v) ARS do Algarve, I. P., 

com sede em Faro445. Cada uma das regiões de saúde tem correspondência ao nível II da 

NUTS446. 

Nos termos do art.3º da LOARS, as ARS, I. P. têm por missão garantir à população 

da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde, 

adequando os recursos disponíveis às necessidades e o cumprimento de políticas e 

programas de saúde na sua área de intervenção.  

 
439Cfr.Art.2º n.º3 do DL n.º22/2012, de 30 de Janeiro, Lei Orgânica das ARS (LOARS), «As ARS, I. P., dispõem de serviços 
desconcentrados designados por agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (ACES) (…)». 
440Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág.95-96. 
441 Portaria n.º 153/2012, de 22 de Maio. 
442 Portaria n.º 164/2012, de 22 de Maio. 
443 Portaria n.º 161/2012, de 22 de Maio. 
444 Portaria n.º 157/2012, de 22 de Maio. 
445 Portaria n.º 156/2012, de 22 de Maio. 
446 Art.4º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. 
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Na prossecução da sua missão, compete às ARS, entre outras funções: i) Executar a 

política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando o seu 

ordenamento racional e a otimização dos recursos; ii) Colaborar na elaboração do Plano 

Nacional de Saúde e acompanhar a respetiva execução a nível regional; iii) Desenvolver 

e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a proteção e 

promoção da saúde das populações; iv) Assegurar o planeamento regional dos recursos 

humanos, financeiros e materiais, incluindo a execução dos necessários projetos de 

investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

supervisionando a sua afetação; v) Afetar, de acordo com as orientações definidas pela 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., recursos financeiros às instituições e 

serviços prestadores de cuidados de saúde integrados ou financiados pelo SNS e a 

entidades de natureza privada com ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados de 

saúde ou atuem no âmbito das áreas referidas nas alíneas e) e f) do art.3º n.º2 da 

LOARS; vi) Celebrar, acompanhar e proceder à revisão de contratos no âmbito das 

parcerias público -privadas, de acordo com as orientações definidas pela Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P., e afetar os respetivos recursos financeiros e vii) 

Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a nível 

nacional, os contratos, protocolos e convenções de âmbito regional.  

Acrescenta o art.3º n.º3 da LOARS que as ARS podem, no cumprimento da sua 

missão, colaborar entre si e com outras entidades do sector público ou privado, com ou 

sem fins lucrativos. 

A estrutura orgânica das ARS, I. P. é formada pelo: i) Conselho diretivo (a 

composição do Conselho diretivo é variável, nas ARS do Norte, do Centro e de Lisboa e 

Vale do Tejo o conselho diretivo é constituído por um presidente, um vice -presidente e 

dois vogais, enquanto nas ARS do Alentejo e do Algarve é composto por um presidente 

e dois vogais) 447 ; ii) O fiscal único (cujas competências estão definidas na 

LQIP)448449450eiii) O conselho consultivo (órgão consultivo, de apoio e participação na 

definição das linhas gerais de atuação das ARS, I. P.)451. 

Os serviços desconcentrados das ARS, os Agrupamentos de Centros de Saúde do 

Serviço Nacional de Saúde (ACES) serão analisados subsequentemente.  

 
447Cfr.Art.5ºdo DL n.º 22/2012, de 30 de Janeiro. 
448Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, na redação do DL n.º 96/2015, de 29 de Maio (LQIP). 
449Cfr.Art.28º da LQIP.  
450Cfr.Art.6º do DL n.º 22/2012, de 30 de Janeiro. 
451Cfr.Art.7º do DL n.º 22/2012, de 30 de Janeiro. 
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MARIA JOÃO ESTORNINHO interroga a inserção das ARS na administração 

indireta do Estado, questionando se as ARS se situam entre a tradicional administração 

periférica e a administração indireta ou se estamos perante um «embrião de uma 

administração periférica mas em relação à própria União Europeia»452. 

  Posto isto, importa por fim, referir que a nova Lei Orgânica do MS, DL n.º 

124/2011, de 29 de Dezembro, revogou a anterior LOMS, DL n.º 212/2006, de 27 de 

Outubro, e introduziu importantes alterações, nomeadamente no plano dos serviços da 

administração direta e indireta do Estado. 

Na administração direta do Estado, detetamos a extinção do Alto Comissariado da 

Saúde (ACS) e da Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação 

(ASST) 453 454 . Na administração indireta, a nova LOMS contempla a extinção do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.455456.  

§7. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
 

O art. 2º n.º6 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, exclui expressamente a aplicação 

do DL n.º 138/2013 à celebração de contratos no âmbito da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados. Posto isto interessa colocar a questão: em que consiste a Rede 

Nacional de Cuidados Integrados? Isto é, importa analisar sucintamente a realidade 

sobre a qual a celebração de contratos ao abrigo do DL n.º138/2013 não pode incidir.  

No âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é necessário 

distinguir dois momentos distintos: a fase «primitiva» designada por Rede de Cuidados 

Continuados de Saúde e o momento da respetiva institucionalização, com a alteração da 

designação para Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (adiante designada 

por «Rede»).  

Através da publicação do DL n.º 281/2003, de 8 de Novembro, é criado no nosso 

ordenamento jurídico a Rede Cuidados Continuados de saúde, realidade que antecedeu a 
 
452Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO e MACIEIRINHA, TIAGO, «Direito da Saúde: Lições», ob.cit., pág. 96. 
453Cfr.Art.4º a) e e) do DL n.º 212/2006, de 27 de Outubro. 
454Cfr.Art.23ºn.º3 a) da LOMS, as atribuições do ACR, são integradas na DGS, com exceção das atribuições no domínio da 
avaliação do Plano Nacional de Saúde (PNS), que são integradas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. 
P..Cfr.Art.23ºn.º3 b) da LOMS, as atribuições da ASST são transferidas para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. 
P., com exceção das atribuições que são integradas na DGS nos seguintes domínios:  «i) Da qualidade, segurança e autorização 
de unidades, serviços e processos em relação à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição 
de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana;  ii) Da definição e implementação 
de medidas de controlo periódico». 
455Cfr.Art.5º n.º1 e) do DL n.º 212/2006, de 27 de Outubro. 
456Cfr.Art.23ºn.º3 c) da LOMS, as atribuições do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., são integradas no SICAD, com 
exceção das atribuições nos seguintes domínios: i) Do licenciamento das unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde na área 
das toxicodependências e da execução dos programas de intervenção local, do património e dos recursos humanos afetos às 
delegações regionais, que são integradas nas ARS, I. P. e ii) Das atividades regulares de fiscalização, que são integradas na 
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde». 
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atual Rede. O DL n.º 281/2003 era aplicado aos serviços e entidades integrados na rede 

de prestação de cuidados continuados que prestassem «cuidados em interligação com a 

rede de prestação de cuidados primários e com os hospitais integrados na rede de 

prestação de cuidados de saúde»457.  

A Rede era constituída pelos serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS); por instituições particulares de solidariedade social (IPSS); pelas misericórdias; 

por pessoas coletivas de utilidade pública e entidades privadas que prestem cuidados de 

saúde complementares a utentes do SNS, «nos termos de contratos celebrados ao abrigo 

da legislação em vigor, ou outras entidades com quem sejam celebrados contratos, ou 

acordos de cooperação, que podem ser traduzidos em protocolos»458.  

Quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos, estes podiam assumir a forma 

jurídica de: i) Estabelecimentos públicos dotados de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial, ou de natureza 

empresarial; ii) Instituições particulares de solidariedade social, misericórdias e pessoas 

coletivas de utilidade pública administrativa; iii) Estabelecimentos privados, com ou 

sem fins lucrativos459460. 

O DL n.º 101/2006, de 6 de Junho, viria a criar a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados. Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 168/2006, 

de 18 de Dezembro, foi criada a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 

Integrados (UMCCI) com funções no âmbito da condução e lançamento do projeto 

global de coordenação e acompanhamento da estratégia de operacionalização da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

Recentemente, o DL n.º 136/2015, de 28 de Julho, procedeu à primeira alteração do 

DL n.º 101/2006. Assim, e nos termos do novo DL, a Rede insere-se no âmbito dos 

Ministérios da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 461  e as 

disposições do DL são aplicáveis às entidades integradas na Rede. A Rede é composta 

«por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde, e ou apoio social, com 

origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo os hospitais, os centros 

de saúde, os serviços distritais e locais da segurança social, a Rede Solidária e as 

 
457Cfr.Art.1º n.º1 do DL n.º 281/2003, de 8 de Novembro. 
458Cfr.Art.1º n.º2 do DL n.º 281/2003, de 8 de Novembro. 
459Cfr.Art.2º n.º1 do DL n.º 281/2003, de 8 de Novembro. 
460O art.2º n.º2 do DL n.º281/2003, de 8 de Novembro, dispunha que o n.º1 não obstava à «gestão de instituições do SNS, no seu 
todo ou em parte, por outras entidades, públicas ou privadas, mediante contrato de gestão ou em regime de convenção por grupos de 
profissionais, nos termos do Estatuto do SNS» nos termos do DL n.º 11/93, de 15 de Janeiro, e do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
461Cfr.Art.1º n.º1 do DL n.º 101/2006, de 6 de Junho, «(…) no âmbito dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade 
Social».  
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autarquias locais; pelo conjunto de unidades e equipas de cuidados continuados 

integrados de saúde mental462 (…) e a Rede pode também integrar equipas comunitárias 

de suporte em cuidados paliativos463 (…)»464.  

Quanto a estas últimas, dispõe o art. 5º n.º2 do DL que «as unidades da Rede podem 

coexistir com as unidades de cuidados paliativos previstas na Base n.º XVI da Lei n.º 

52/2012, de 5 de Setembro». 

De acordo com a definição oferecida pelo art.3º a) do DL entende-se por «”Cuidados 

continuados integrados” o conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio 

social, decorrente de avaliação conjunta, centrado na recuperação global entendida 

como o processo terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a 

autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através 

da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social».  

Em matéria de organização da Rede, a coordenação da Rede opera a nível nacional, 

sem prejuízo da coordenação operativa, regional e local (art.9, art.10º e art.11º). 

Quanto ao nível operacional, isto é, no âmbito da prestação de cuidados de saúde, a 

prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por (art.12º):  

a) Unidades de internamento [i) Unidades de convalescença (art.13º e 14º); ii) 

Unidades de média duração e reabilitação (art.15º e art.16º); iii) Unidades de longa 

duração e manutenção (art.17º e art.18º)];  

b) Unidades de ambulatório (a unidade de dia e de promoção da autonomia);  

c) Equipas hospitalares (as equipas de gestão de altas) e d) Equipas domiciliárias (as 

equipas de cuidados continuados integrados).  

O art.34º do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho, determina que «as unidades da Rede 

são criadas por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e 

da segurança social, mediante proposta da coordenação nacional da Rede, a partir da 

adaptação ou reconversão de estruturas já existentes, ou a criar, e vocacionadas para dar 

resposta exclusiva a situações específicas de dependência»465. Estas unidades e equipas 

da Rede carecem de ser articuladas com as «unidades de tratamento da dor e de 

paliativos, criadas segundo as normas do Programa Nacional de Luta contra a Dor, do 

Plano Nacional de Saúde e da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos»466.  

 
462Criado pelo DL n.º 8/2010, de 28 de janeiro, alterado pelo DL n.º 22/2011, de 10 de Fevereiro. 
463Cfr. Base XVIII n.º 2 da Lei 52/2012, de 5 de Setembro. 
464Cfr. Art.2º n.º 1, n.º2 e n.º3 do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho. 
465Cfr. Art. 34º n.º1 do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho. 
466Cfr.Art.34º n.º2 do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho. 



131 

 

Sem prejuízo, e preenchidas as condições ínsitas no art.34º n.º3, «em função das 

necessidades, e com vista à racionalização e coordenação dos recursos locais, as 

unidades da Rede podem ser organizadas e combinadas de forma mista». 

 No que concerne à gestão da Rede, o art.36º do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho, 

determina que as entidades promotoras e gestoras das unidades e equipas da Rede 

revestem a forma de: i) Entidades públicas dotadas de autonomia administrativa e 

financeira, com ou sem autonomia patrimonial; ii) Instituições particulares de 

solidariedade social e equiparadas, ou que prossigam fins idênticos; iii) Entidades 

privadas com fins lucrativos ou iv) Centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde467468.  

LÍCINIO LOPES defende que a natureza da entidade contratada não prejudica a 

qualificação dos contratos como contratos administrativos - o objeto do contrato incide 

sobre a prestação de um serviço público, sendo aplicável a estes contratos o regime 

substantivo do contrato administrativo do CCP469.  

O n.º2 do Art.36 acrescenta que o art.36º n.º1 «não prejudica a gestão de instituições 

do Serviço Nacional de Saúde, no seu todo ou em parte, por outras entidades, públicas 

ou privadas, mediante contrato de gestão ou em regime de convenção por grupos de 

profissionais, nos termos do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo DL 

n.º 11/93, de 15 de Janeiro, e de acordo com o disposto no DL n.º185/2002, de 20 de 

Agosto». LICÍNIO LOPES entende que o legislador optou pela manutenção de um 

«modelo aberto» de gestão da Rede470. 

Quanto ao financiamento da Rede, este afigura-se como complexo porque assenta no 

tipo de serviço prestado: se o serviço prestado é de saúde ou de cariz social471.   

Por último, importa realçar a publicação da Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio, que 

aprova o regulamento da atribuição de apoios financeiros pelas Administrações 

 
467Cfr. Art.36º n.1 do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho. 
468As obrigações das entidades promotoras e gestoras constam do art.37º do DL n.º 136/2015, de 28 de Julho. 
469Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág.281. 
470Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág.281-282. 
471 O art.46º fixa o princípio geral da diversificação das fontes de financiamento, assim «o financiamento das unidades e equipas da 
Rede depende das condições de funcionamento das respostas, obedece ao princípio da diversificação das fontes de financiamento e 
da adequação seletiva mediante modelo de financiamento próprio, a aprovar por portaria dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, da saúde e da segurança social». O art.47º desenha o modelo de financiamento específico em que «os 
encargos decorrentes do funcionamento das respostas da Rede são repartidos pelos setores da saúde e da segurança social em função 
da tipologia dos cuidados prestados». Assim, «o financiamento de cada tipo de serviços é específico, com preços adequados e 
revistos periodicamente, nos termos a regulamentar, para assegurar a sustentabilidade e a prestação de cuidados de qualidade».  
De destacar ainda os diferentes modelos de financiamento ínsitos no art.47º n.º 3 e n.º4. O n.º 3 refere que «os encargos com a 
prestação das unidades e equipas de cuidados continuados de saúde fazem parte integrante dos orçamentos das respetivas 
administrações regionais de saúde e os encargos com a prestação do apoio social dos orçamentos dos respetivos organismos do 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social», isto é, os encargos são parte integrante do orçamento público. Sem 
prejuízo, no caso de utilização «das unidades de internamento de média duração e reabilitação, longa duração e manutenção e das 
unidades de dia e de promoção da autonomia e equipas de cuidados continuados da Rede» esta é comparticipada «pela pessoa em 
situação de dependência em função do seu rendimento ou do seu agregado familiar». No último caso o modelo de financiamento é 
misto. 
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Regionais de Saúde, I. P. (ARS), a pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, no 

âmbito da RNCCI. Nos termos do art. 2º da Portaria, este financiamento tem por 

objetivo «fomentar a participação direta das pessoas coletivas privadas sem fins 

lucrativos na prossecução dos objetivos estabelecidos no artigo 2.º do DL n.º 186/2006, 

de 12 de Setembro472». Apenas podem candidatar-se a este apoio financeiro as pessoas 

coletivas privadas sem fins lucrativos que desenvolvam ou pretendam desenvolver 

projetos para prestação de cuidados continuados integrados no âmbito da RNCCI473. 

Pelo exposto é possível extrair que embora o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, 

excluía a RNCCI, ainda assim as IPSS – e as pessoas coletivas privadas sem fins 

lucrativos em geral - beneficiam, por força da Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio, de 

um estatuto especial de financiamento no âmbito do RNCCI. Como veremos, através do 

DL n.º 138/2013, de 9 Outubro, o estatuto especial das IPSS é alargado ao SNS.  

CAPÍTULO II 

A contratualização dos serviços de saúde: a experiência das parcerias no setor da 
Saúde 

 

DOMINGOS FARINHO entende que o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, 

sistematiza e atualiza o quadro legal das parcerias público-privadas contratuais, em 

sentido lato474. Afigura-se como pertinente o estudo da experiência parcerística que 

antecedeu o DL n.º138/2013, mediante a análise da parceria público-privadas 

contratuais celebradas entre o Estado e o setor privado lucrativo e a evolução legal do 

regime jurídico instituído pelo DL n.º185/2002, de 20 de Agosto, com as posteriores 

alterações operadas pelo DL n.º 111/2012, de 23 de Maio, para uma melhor 

compreensão da opção do legislador de limitar a celebração dos acordos de gestão e de 

cooperação à relação jurídica contratual ACSS, I.P. ou ARS - IPSS.  

§1.As Parcerias Público-Privada (PPP) 

1.1. Conceito 
 
 
472 DL n.º 186/2006, de 12 de Setembro - Estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros pelos serviços e organismos do 
Ministério da Saúde a entidades privadas sem fins lucrativos, visando promover o desenvolvimento de ações e projetos nos 
domínios da promoção da saúde, da prevenção e tratamento da doença, da reabilitação, da redução de danos e da reinserção. 
473Cfr.Art.4º da Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio. 
474Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», in «revista e-pública», 
Janeiro de 2014, pág.3, disponível em http://e-publica.pt.  
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A Comissão Europeia, apesar de não oferecer uma definição comunitária de 

«parceria público-privada», esclarece que as PPP são formas de cooperação entre 

autoridades públicas e empresas, tendo por objetivo assegurar o financiamento, a 

construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma infraestrutura ou a prestação 

de um serviço.  

O Direito Comunitário não fixa nenhum regime jurídico específico para as PPP, 

apenas determina que estas terão de respeitar os princípios do TFUE e as Diretivas 

relativas às Concessões e os Contratos Públicos475.  

Em termos mais precisos, a Comissão Europeia 476  oferece um conjunto de 

«elementos-chave» caracterizadores que permitem apurar o conceito de PPP. Segundo 

esses elementos, as parcerias público-privadas são contratos de longa duração, 

celebrados entre um contratante do setor público e um contratado pertencente ao setor 

privado, com vista à construção, financiamento e funcionamento de uma infraestrutura 

que ficará a cargo da entidade privado. Ao parceiro púbico caberá a função de 

delimitação dos objetivos de interesse público, bem como de qualidade dos serviços, da 

fixação dos preços e do controlo e cumprimento dos objetivos predefinidos ao longo da 

execução do contrato.  

A remuneração do contratante privado efetua-se através de pagamentos parcelados 

ao longo da duração do contrato, a cargo direto do Estado, recorrendo ao OE, ou pelos 

próprios utilizadores do serviço mediante a cobrança de taxas ou tarifas, sob a égide do 

princípio do utilizador-pagador.  

A distribuição dos riscos entre ambos os parceiros constitui um elemento essencial 

do figurino parcerístico. Nas palavras de PEDRO GONCALVES «a parceria pressupõe, 

no mínimo, uma «partilha de riscos» entre os paceiros. Sem a assunção de risco por 

parte do parceiro privado, não há parceria ou cooperação, mas apenas um fenómeno de 

simples colaboração»477. 

MARIA AZEVENDO entende que deve ser adotado o conceito restrito de PPP, 

afirmando, no entanto, que, ainda assim, este continua a ser muito amplo478na medida 

em que são inseríveis dentro do conceito restrito de PPP uma multiplicidade de 

construções contratuais. O legislador pode optar pelo conceito restrito ou amplo de PPP. 

 
475Cfr.COM (2004) 327, pág.5. 
476 Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», Coimbra, 2009, Almedina, pág. 13-17; Cfr.COM 
(2004)327, pág.3. 
477Cfr.GONCALVÉS, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág.329. 
478Cfr.MARIA EDUARDA AZEVEDO, «As Parcerias Público-privadas: Instrumento de uma nova governação pública», Tese de 
Doutoramento, Universidade de Lisboa- Faculdade de Direito, 2008, pág.330. 
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Para PEDRO SIZA VIEIRA o conceito amplo de PPP compreende quer as PPP 

contratuais, quer as PPP institucionais479. 

No «Livro verde» a Comissão Europeia distingue as PPP contratuais e as PPP 

institucionais: i) As PPP de tipo puramente contratual correspondem às parcerias entre o 

setor público e privado assente em relações exclusivamente convencionais e ii) As PPP 

de tipo institucionalizado implicam a cooperação entre o setor público e privado numa 

entidade distinta480 (ex: Fundação de Arte Moderna e Contemporânea -Coleção Berardo, 

Decreto-Lei n.º164/2006, de 9 de Agosto)481.  

Em suma, no segundo tipo de PPP é criada uma terceira entidade, distinta do parceiro 

público e privado, através da qual estes vão estabelecer a relação de cooperação. 

Incumbindo a esta entidade a prossecução da atividade de interesse público.  

No nosso ordenamento jurídico, e na generalidade dos países482, as parcerias do tipo 

contratual predominam. No mesmo sentido afirma DOMINGOS FARINHO que «a 

principal forma de articulação entre setor público e Terceiro Setor, é, inequivocamente, 

a parceria contratual»483.  

As PPP contratuais aproximam-se do modelo britânico do «Private Finance 

Iniciative» - PFI 484 . Os contratos PFI encontram, no Reino Unido, uma grande 

aplicabilidade em setores como o da saúde. Neste modelo a Administração seleciona a 

entidade privada a quem caberá a construção da infraestrutura, o seu financiamento e a 

sua manutenção. A remuneração do parceiro privado é efetuada através de pagamentos 

parcelares por parte do parceiro público, variando esta em função da utilização efetiva 

do equipamento ou do grau de disponibilidade do bem ou dos serviços485. 

A parceria contratual corresponde ao modelo concessivo: concessão de obras 

públicas e serviços públicos, designado por NAZARÉ CABRAL como «contrato 

matricial das PPP»486. 

 
479Cfr.VIEIRA, PEDRO SIZA «O código dos contratos públicos e as parcerias público-privadas», in Estudos da Contratação Pública 
–I, Coimbra Editora, 2008, pág. 485. 
480Cfr.COM (2004) 327, pág.9. 
481 Exemplo oferecido por DOMINGOS FARINHO. Cfr.FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei 
n.º 138/2013, de 9 de Outubro: a escolha dos parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na 
área da saúde», ob.cit.pág.5. 
482Cfr.AZEVEDO, MARIA EDUARDA, «As Parcerias Público-privadas: Instrumento de uma nova governação pública», ob.cit., 
pág.404. 
483Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit.pág.5. 
484No Reino Unido o termo PPP surge associado ao PFI pela sigla PPP-PFI - CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias 
Público-Privadas», Coimbra, 2009, Almedina, pág. 58-59. 
485Cfr.VIEIRA, PEDRO SIZA «O código dos contratos públicos e as parcerias público-privadas», ob.cit.,pág. 484; Cfr. CABRAL, 
NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág. 58. 
486Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág. 156. 
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A concessão traduz-se, tradicionalmente, num instrumento privilegiado de 

administração delegada de serviços públicos.487 Para aferir o conceito de «concessão» 

releva, primeiramente, esclarecer a noção de «contrato público» de empreitada de obras 

ou serviços, devido à proximidade conceitual destas duas figuras. 

 O «contrato público» designa «o contrato a título oneroso celebrado por escrito entre 

uma entidade adjudicante e um operador, na medida em que tenha por objeto a 

execução de uma obra ou a prestação de um serviço». Por sua vez, a «concessão» 

consiste num contrato com características próximas às do contrato público, à exceção da 

contraprestação prevista pelas obras ou serviços prestados, consistindo esta 

simplesmente no direito de exploração da obra ou serviço ou no direito de 

acompanhamento dos mesmos por um preço488.  

No entender de vários autores, a concessão constitui a base contratual ou o contrato 

nuclear da «união de contrato», formulação ínsita na definição de PPP do art. 2º n.º1 do 

DL n.º 111/2012489. 

No âmbito da «união de contrato» é possível identificar um contrato base - a 

concessão - e uma variedade de outros contratos, ditos «secundários», que regem a PPP 

ex: o contrato de projeto e construção, contrato de operação e manutenção, contrato de 

compra e produção, contratos de financiamento, o contrato de seguro. Em conjunto esta 

pluralidade de contratos vai formar a estrutura contratual complexa da PPP. 

  

 Em Portugal, a implementação das PPP desenvolveram-se em áreas que 

tradicionalmente são da competência exclusiva das autoridades públicas490.  

 As PPP são colaborações formalizadas «entre entidades do sector público e privado 

para a prossecução de atividades que tradicionalmente se situavam na área de 

intervenção do sector público»491. 

 Contudo, o surgimento das parcerias público-privadas não elimina as opções 

tradicionais ou clássicas ao dispor do Estado. Razão pela qual as parcerias púbico-

privadas têm que se afirmar, caso a caso, como opção viável e preferível em relação aos 

restantes meios de contratar. 

 
487Cfr.MAÇÃS, FERNANDA, «A concessão e serviço público e o Código dos Contratos Públicos», in, Estudos da Contratação 
Pública –I, Coimbra Editora, 2008, pág. 378. 
488Cfr.COM (2004) 327, pág.6. 
489 O DL n.º 111/2012, de 23 de Maio - Disciplina a intervenção do Estado na definição, conceção, preparação, concurso, 
adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-privadas e cria a Unidade Técnica de 
Acompanhamento de Projetos. 
490Cfr.COM (2004) 327, pág.3. 
491Cfr.REIS, VASCO PINTO DOS, «A intervenção privada na prestação pública: da expansão do Estado às parcerias público-
privadas», in «Revista Portuguesa de Saúde Pública», volume temático 2004, pág.132. 
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 As PPP afirmam-se como um modelo inovador e alternativo de contratar, distinto das 

formas de contratação pública tradicional ou «public procurement». NAZARÉ 

CABRAL entende que o processo de contratação PPP procura superar algumas 

vicissitudes da contratação pública tradicional, apresentando uma série de vantagens, 

todas elas interrelacionadas, tais como: i) a aplicação dos conhecimentos de gestão das 

entidades privadas com vista ao incremento qualitativo dos serviços prestados; ii) o 

aliviar dos recursos públicos iii) o incremento de ganhos económicos para o erário 

público. 

 VASCO PINTO DOS REIS492 apontou como principais fatores da implementação 

das parcerias público-privadas no setor da saúde, os constrangimentos orçamentais 

apresentados e a exigência de maior qualidade e de maior nível de performance na 

prestação pública. Quanto ao primeiro aspeto, os autores consideram que as concessões 

no regime de parcerias público-privadas acarretam, como importante vantagem, o 

financiamento privado de infraestruturas (ex: hospitais) que o orçamento público não 

poderia suportar493. 

 A aplicação de investimentos privados é particularmente visível na construção das 

infraestruturas imprescindíveis à prossecução da atividade subjacente às PPP. Aliás, a 

emergência das PPP resulta, precisamente, da consciencialização do Estado da sua 

incapacidade financeira em levar a cabo grandes empreendimentos, ex: a construção de 

novas e modernas infraestruturas, para a prestação de serviços do interesse da 

coletividade. Desta forma, as PPP permitem ao Estado prosseguir as suas atribuições de 

interesse público, para além de favorecerem o desenvolvimento da economia. No 

entanto, importa salientar que apesar de o investimento privado ser significativo, tal não 

indica a ausência de capitais públicos. Com efeito, no setor da saúde o parceiro privado 

será remunerado em todo ou em parte pelo Estado494.  

Assim, embora o parceiro privado leve a cabo um financiamento prévio, este será 

ressarcido em momento posterior durante a vigência do projeto de PPP. 

 ISA ANTÓNIO frisa que a modalidade de remuneração do parceiro privado não se 

restringe ao princípio do utilizador-pagador. Nessa medida, e nos casos em que não é 

cobrado diretamente ao utilizador um valor pelo serviço prestado ou nos casos em que 

 
492Cfr.REIS,VASCO PINTO DOS, «A intervenção privada na prestação pública: da expansão do Estado às parcerias público-
privadas», ob.cit., pág. 131. 
493Cfr.CANOTILHO, J.J.GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 1º a 
107º», VOL I, Coimbra Editora, 2007, pág.829. 
494Cfr.REIS,VASCO PINTO DOS, «A intervenção privada na prestação pública: da expansão do Estado às parcerias público-
privadas», ob.cit., pág.128. 
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este apenas paga um valor inferior ao custo do serviço («taxas moderadoras») cabe ao 

Estado, subsidiariamente, ressarcir o parceiro privado, recorrendo aos fundos do Estado 

- às dotações do orçamento público495. Com efeito, o princípio do utilizador-pagador não 

goza de aplicabilidade plena. 

Em conformidade, a seleção do parceiro privado terá em atenção o encargo para o 

erário público, apurado com base numa série de critérios: o critério «Value for Money» 

(VfM) e o critério do «comprador do setor público».  

Outra vantagem assinalável, conexa com a questão da transferência de risco para o 

parceiro privado, reside na assunção de responsabilidades por parte do parceiro privado.  

Grosso modo, as várias dissemelhanças do figurino PPP e do processo de contratação 

tradicional podem ser abreviadas na ideia de «partilha de tarefas e responsabilidades» 

entre a Administração Pública/Estado e o parceiro privado.  

Assim, ao passo que na contratação pública tradicional a Administração ocupa o 

lugar central do panorama contratual, envolvendo-se «pessoalmente» em todos as 

relações contratuais respeitantes aos contratos que carecem ser celebrados: os contratos 

de construção, de financiamento e de manutenção/provisão. Nas PPP a Administração 

cede o lugar ao parceiro privado no contexto das relações contratuais estabelecidas com 

os restantes intermediários, cabendo ao parceiro privado a responsabilidade da 

construção e funcionamento das infraestruturas e as repercussões das relações que 

estabelece com os financiadores. Deste modo, a repartição de tarefas permite a cada um 

dos parceiros exercer as funções para as quais estão melhor habilitados.  

O parceiro público encarrega-se das tarefas de delimitação e definição das obrigações 

de serviço público e do interesse geral inerente aos serviços a prestar. Ao passo que o 

parceiro privado vai encontrar na sua esfera de atuação funções relacionadas com a 

construção, financiamento, funcionamento das infraestruturas e das instalações e a de 

«captação» de clientela. Por conseguinte, o parceiro privado e o parceiro público 

respondem ambos pelos resultados, quer negativos quer positivos, do impacto 

económico e/ou repercussões sociais do projeto PPP496. 

Nas PPP, a associação dos parceiros público e privados tem como finalidade a 

conjugação do «melhor dos dois mundos»: aliam-se i) O «know-how» das entidades 

privadas, ao nível de recursos financeiros, conhecimento técnico e capacidade de 

adoção de métodos de eficácia e eficiência económica ii) À posição de autoridade do 

 
495Cfr.ANTÓNIO, ISA, «Das Parcerias Público-Privadas no Setor da Saúde: Análise e reflexão sobre alguns Aspetos Económico-
Financeiros», ob.cit., pág.20. 
496Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág.23. 
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parceiro público497: os poderes exorbitantes e as finalidades e atribuições de interesse 

público e de satisfação de necessidades coletivas. Com vista ao desempenho, por parte 

da entidade privada, de uma atividade ou tarefa pública498499. Com efeito, existe uma 

relação de complementaridade entre o parceiro privado e o parceiro público que 

possibilita a aproximação e o esbatimento das fronteiras rígidas do direito público e o 

direito privado. Segundo MARIA AZEVEDO, esta aproximação permite a «libertação 

do Estado do colete-de-forças público500».   

Cabe ao parceiro privado a prestação de um serviço final ou intermédio ao utente sob 

a égide da prossecução do interesse público. No primeiro caso, o parceiro privado 

exerce a atividade de interesse público como «substituto» do parceiro público. No caso 

em que estamos perante um serviço intermédio, cabe ao parceiro privado colocar à 

disposição do parceiro público os meios operacionais e infraestruturais imprescindíveis 

à prestação do serviço501.  

NAZARÉ CABRAL entende que outra vantagem das PPP está relacionada com a 

diminuição de custos comparativamente ao modelo tradicional. Sem embargo, esta 

«vantagem» merece alguns reparos na medida em que pode ser considerada, em termos 

práticos, como falaciosa. Com efeito, as experiências das PPP na saúde têm resultado no 

aumento de custos para o erário público.  

Como foi referido supra quanto aos elementos do conceito de PPP, este caracteriza-

se pelo vínculo contratual de longa duração. A durabilidade do contrato implica uma 

relação estável entre os parceiros - público e privado, que permita o cumprimento do 

contrato, sem percalços e nos termos e período acordados. O vínculo contratual de longa 

duração é imprescindível à troca de informações e aprendizagem das metodologias de 

gestão do setor privado e é, por isso, essencial a toda a lógica inerente às PPP.  

No entanto, cumpre esclarecer que cabe ao legislador fixar o limite da duração 

contratual. Na fixação desse limite importa ter em consideração o princípio da 

concorrência e da igualdade, visto decorrer da relação contratual de longa duração a 

 
497Cfr.Art. 2º n.º2 do DL nº111/2012, de 23 de Maio - São parceiros públicos: a) O Estado; b) As entidades públicas estatais; c) Os 
fundos e serviços autónomos; d) As empresas públicas; e) Outras entidades constituídas pelas entidades a que se referem as alíneas 
anteriores com vista à satisfação de necessidades de interesse geral. 
498Este aspeto levou MARIA AZEVEDO a introduzir a característica do caráter público das PPP ao leque de características das PPP 
referido supra. – Cfr.AZEVEDO, MARIA EDUARDA, «As Parcerias Público-privadas: Instrumento de uma nova governação 
pública», ob.cit., pág.340. 
499Cfr.Art. 5º do DL nº111/2012, de 23 de Maio- Repartição de responsabilidades no âmbito das parcerias, incumbe: a) Ao parceiro 
público, o acompanhamento, a avaliação e o controlo da execução do objeto da parceria, de forma a garantir que são alcançados os 
fins de interesse público subjacentes; b) Ao parceiro privado, o exercício e a gestão da atividade contratada, de acordo com os 
termos contratados, bem como o financiamento, no todo ou em parte. 
500Cfr.AZEVEDO, MARIA EDUARDA, «As Parcerias Público-privadas: Instrumento de uma nova governação pública», ob.cit., 
pág.328. 
501Cfr.AZEVEDO, MARIA EDUARDA, «As Parcerias Público-privadas: Instrumento de uma nova governação pública», ob.cit., 
pág.337. 
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exclusão da abertura à concorrência do serviço de saúde a outras entidades privadas 

durante um considerável período de tempo, limitando dessa forma as regras do mercado.  

ISA ANTÓNIO defende que a opção pela PPP, enquanto modalidade contratual 

alternativo, deve ter por base uma certeza «inquestionável» comparativamente com as 

outras opções de contratação públicas tradicionais. Todavia, tendo em atenção a duração 

contratual das PPP e a própria evolução tecnológica e mutabilidade das necessidades 

coletivas, esta certeza «inquestionável» apenas pode ser aferida em termos relativos. 

Esta ideia encontra alguma expressa na Base II n.º2 da LBS502, «A política de saúde tem 

carácter evolutivo, adaptando-se permanentemente às condições da realidade nacional, 

às suas necessidades e aos seus recursos». 

1.2. A implementação das parcerias público-privadas na saúde 
 

O projeto de PPP na saúde constitui a última das três vagas mencionadas por 

VASCO REIS503, com a particularidade de a intervenção privada na área social operar 

de forma diferenciada relativamente às medidas seguidas no setor industrial, comercial, 

infraestrutural, objeto das primeiras duas vagas referidas. Efetivamente, na área da 

saúde as preocupações relativas à universalidade não encontram paralelo noutros setores. 

Acresce o fato de ser imprescindível a existência de uma vasta gama infraestrutural, 

humana e de equipamentos médicos que possibilitem a prestação de cuidados de 

qualidade e em tempo útil à coletividade, desde as consultas de rotina, exames médicos, 

às operações cirúrgicas, internamentos e reabilitação dos utentes.  

No relatório TC n.º01/07, constata-se um acréscimo da despesa total em saúde ao 

longo de um período temporal fixado entre 1970 e 2004, inclusive, fruto do aumento da 

esperança média de vida, do rendimento médio per capita, do progresso tecnológico e 

científicos, e das melhorias significativas verificadas em relação à expansão da oferta504.  

ISA ANTÓNIO entende que o SNS não estava apto para dar resposta a estas 

mudanças «drásticas»505.  

Dentro da rede de prestação de cuidados de saúde os hospitais públicos assumem a 

figura preponderante, revertendo para eles a maior tranche financeira do SNS, não 

admira que a intervenção privada vá operar neste âmbito.  
 
502Cfr. Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 
503A introdução do modelo de PPP iniciou-se no setor industrial, comercial ou nos serviços denominados por não estratégicos e, de 
seguida, no domínio das infraestruturas – Cfr. REIS, VASCO PINTO DOS, «A intervenção privada na prestação pública: da 
expansão do Estado às parcerias público-privadas», ob.cit., pág.121. 
504Cfr. Tribunal de Contas, Acompanhamento da Situação Económico Financeira do SNS 2006, Relatório n.º 01/07 – ASEFSNS-
06,pág.15. 
505Cfr. ANTÓNIO, ISA, «Das Parcerias Público-Privadas no Setor da Saúde: Análise e reflexão sobre alguns Aspetos Económico-
Financeiros», ob.cit,pág11. 
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 De modo a dotar as unidades hospitalares de maior eficiência têm sido apontadas 

duas vias: a empresarialização da gestão hospitalar (analisado no capítulo anterior) e a 

institucionalização das parcerias-público privadas.  

 Quanto à institucionalização das PPP, estas merecem uma análise mais cuidada.  

1.2.1. O procedimento de implementação das PPP no setor da Saúde 

 
O programa de parcerias-público privadas em saúde foi implementado por vagas. 

Sob a égide do XIV Governo Constitucional, é anunciado, em 2001, o lançamento da 

primeira vaga de Hospitais. A primeira vaga abrangia o lançamento de dois novos 

hospitais, de Loures e Sintra, e três hospitais de substituição, de Cascais, Vila Franca de 

Xira e Braga. A segunda vaga, prevista no Programa XV Governo enunciada no ano 

2002, previa apenas hospitais de substituição em Évora, Gaia, Póvoa/Vila do Conde, 

Algarve e na Guarda. 

O Governo desenvolveu um programa destinado ao impulso reformista de 

revitalização, modernização, empresarialização e de maior autonomização dos hospitais 

público506. No Programa é traçado um ambicioso projeto de PPP com o lançamento de 

10 novas unidades hospitalares do SNS num curto período de tempo que medeia entre 

2002 a 2006. O programa ambiciona alcançar a passagem de um SNS monopolista para 

um sistema de saúde misto, com intervenientes pertencentes aos vários setores, público, 

privado e social. Em suma, são concebíveis parcerias público-públicas/ público-privadas 

e publico-sociais neste setor. 

No contexto de implementação foi criado na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º162/2001, de 16 de Novembro, a Estrutura de Missão Parcerias.Saúde507508(EMPS). 

A EMP encontrava-se na dependência direta do MS e exercia as suas competências, 

junto do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), prosseguindo 

atribuições de apoio ao MS no lançamento, acompanhamento e na «execução da 

estratégia de promoção de formas inovadoras de gestão no âmbito do SNS»509, através 

do modelo de parceria público-privada.  

 
506Cfr.Base VI n.º 1 da Lei de Bases da Saúde, «O Governo define a política de saúde». 
507Posteriormente integradas na Administração Central do Sistema de Saúde, I.P (ACSS, I.P) - Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
234/2008 de 2 de Dezembro.   
508Cfr. art.2º nº1 do DR nº14/2003, «A realização das formalidades e dos atos necessários à celebração do contrato de gestão, 
incluindo a realização do procedimento prévia, compete à estrutura da missão Parceria. Saúde (…) ou a entidade que venha a 
desempenhar funções similares».  
509Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º162/2001, de 16 de Novembro. 
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Curiosamente em Portugal, o primeiro regime legal relativo às PPP surge no setor da 

saúde com o DL n.º 185/2002510 que define o regime jurídico específico das parcerias 

em saúde com gestão e financiamentos privados. Posteriormente, em 2003, é 

estabelecido com o DL n.º 86/2003 o regime jurídico geral das PPP, definindo o quadro-

legal genérico aplicáveis às parcerias público-privadas. Este último diploma foi 

sofrendo duas alterações, a primeira pelo DL n.º 141/2006, de 27 de Julho, sendo, mais 

recentemente, revogado pelo DL n.º 111/2012511 que, igualmente, introduziu alterações 

ao DL n.º 185/2002.  

A PARPÚBLICA, criada pelo Despacho Normativo n.º 35/2003, de 20 de Agosto, é 

outra entidade com um papel importante no âmbito das PPP, com funções de elaboração 

de estudos e pareceres no lançamento das parcerias e de indicar os membros da 

Comissão de Acompanhamento (CPA).  

NAZARÉ CABRAL512 afirma que existe entre os decretos-lei referidos e o CCP uma 

relação de complementaridade, enquanto o primeiro diploma foca a regulação na 

intervenção das entidades públicas ao longo das várias etapas das PPP, o CCP disciplina 

a relação contratual dos intervenientes privados durante a vida das PPP: o procedimento 

pré-contratual, adjudicação e execução do contrato. O art.10º n.º5 do DL n.º 141/2006 

concretiza este entendimento ao referir expressamente que o «lançamento da parceria é 

feito segundo o procedimento adjudicatório aplicável, nos termos da legislação relativa 

à contratação pública». 

Sem prejuízo, no que respeita às vagas de implementação das PPP, estas 

encontraram-se cronologicamente sujeitas, quanto ao regime específico, à disciplina do 

DL n.º 185/2002, o Decreto Regulamentar n.º14/2003 e o Decreto Regulamentar 

n.º10/2003.  

NAZARÉ CABRAL classifica o procedimento das PPP como um processo 

complexo e moroso devido as fases que a mesma comporta, não se cingindo apenas às 

etapas que decorrem entre a decisão política da preferência pelo modelo PPP até à 

escolha do parceiro privado e a celebração do contrato. O procedimento PPP contempla, 

outrossim, a fase da execução das PPP, abarcando a construção da infraestrutura, a sua 

efetiva disponibilização e o funcionamento dos serviços513.  

 
510DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto-Aprova o regime jurídico das parcerias e saúde com gestão e financiamentos privados. 
511DL n.º 111/2012 de 23 de Maio - Disciplina a intervenção do Estado na definição, conceção, preparação, concurso, adjudicação, 
alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-privadas e cria a Unidade Técnica de Acompanhamento de 
Projetos. 
512Cfr. CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág.148-149. 
513Cfr. CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», Coimbra, ob.cit., pág.75. 
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 Adivinha-se um procedimento complexo, agravado pelo facto de as vagas de 

implementação das PPP estarem sujeitas à disciplina e leitura conjunta destes diplomas. 

1.2.2. O regime específico para o setor da saúde 

 As vagas de institucionalização das PPP no setor da Saúde estiveram sujeitas ao DL 

n.º 185/2002, de 20 de Agosto. Este diploma possui um âmbito de aplicação muito 

restrito, nele são definidos os princípios e os instrumentos para o estabelecimento de 

parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privados, entre o Ministério 

da Saúde ou instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde e outras 

entidades514.  

 No preâmbulo do DL n.º 185/2002 foi assumida como prioridade do Governo a 

mobilização de investimentos não públicos e a aprendizagem e celebração de novas 

formas de contratação com parceiros do setor privado ou social, com vista a alcançar 

ganhos relativos à racionalização de financiamentos, de partilha de riscos e benefícios 

mútuos das partes contratantes, bem como ganhos qualitativos na prestação de cuidados 

de saúde. 

 O art.2º n.º 1 do DL n.º185/2002 identifica como objeto das parcerias em saúde a 

«associação duradoura515 de entidades dos sectores privado e social à realização direta 

de prestações de saúde, ao nível dos cuidados de saúde primários, diferenciados e 

continuados, ou o apoio direto ou indireto à sua realização no âmbito do serviço público 

de saúde assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde». Por abranger as parcerias nos 

cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados JORGE SIMÕES caracteriza 

este diploma como profundamente «habilitante»516.  

 As parcerias em saúde podem incidir sobre um número amplo de atividades, sejam 

estas «uma ou mais das atividades de conceção, construção, financiamento, conservação 

e exploração dos estabelecimentos integrados ou a integrar no Serviço Nacional de 

Saúde, com transferência e partilha de riscos e recurso a financiamento de outras 

entidades»517.  

 
514Cfr. Art. 1.º do  DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
515Cfr. Art.5º; art.11º exviart.34º do DL nº 185/2002,de 20 de Agosto, fixa o prazo de 30 anos, prorrogáveis, para os instrumentos de 
estabelecimento de parcerias em saúde.  
516Cfr.SIMÕES, JORGE ABREU, «As Parcerias Público-Privadas no setor da Saúde em Portugal», in «Revista Portuguesa de Saúde 
Pública, Volume temático 4, 2004, pág. 83. 
517Cfr.Art.2º n.º2 DL n.º185/2002. 
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JORGE SIMÕES entende que as PPP no setor da Saúde vão ter como esquema base: 

i) O planeamento público; ii) O investimento e a gestão privada das unidades 

hospitalares e iii) O controlo e iv) A Titularidade pública518. O diploma reflete essa 

ideia.  

 O planeamento público está contemplado no art.3º e art.4º do diploma. 

 Os princípios elencados no art.3º refletem algumas das principais preocupações 

relativas às parcerias. Na alínea c) o artigo faz referências à transferência do risco de 

acordo com a aptidão dos parceiros em os suportar519 este artigo encontra paralelo no 

DL n.º111/2012520.  

 Em ambos os diplomas não está em causa uma transferência do risco em termos 

absolutos, mas sim, a distribuição do risco entre ambos os parceiros, na medida da sua 

capacidade de os suportar. Contudo, a transferência total do risco para o parceiro 

privado não é desejável, pois traduz-se num aumento de juros a pagar pelo erário 

público. Posto isto, a aferição da transferência do risco opera-se caso a caso, de acordo 

com o critério pragmático521que estabelece a partilha de risco pelas parte com a melhor 

capacidade de avaliação, controlo e gestão do risco a um custo mais baixo522. Cabendo, 

regra geral, ao parceiro privado o risco relativo à conceção, construção, funcionamento 

e da qualidade do serviço. O parceiro público assume os riscos políticos, partilhando 

com o parceiro privado o risco económico523.  

 O art.3º na alínea e) contempla como princípio a avaliação prévia sobre as 

implicações económico-financeiras da proposta de parceria. A avaliação prévia 

encontra-se prevista em todos os diplomas no âmbito desta matéria, o DL n.º 111/2012 

contempla igualmente a necessidade de proceder a avaliações no seu art. 6.º No n.º1 do 

art.6º do diploma atualmente em vigor é feita uma importante remissão para o art.19º 

n.º2 da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO)524. 

 O art.19º nº2 da LEO, sob a epígrafe «Programas orçamentais», estipula que «a 

avaliação da economia, da eficiência e da eficácia de programas com recurso a parcerias 

dos sectores público e privado tomará como base um programa alternativo visando a 

obtenção dos mesmos objetivos com exclusão de financiamentos ou de exploração a 

 
518Cfr.SIMÕES, JORGE ABREU, «As Parcerias Público-Privadas no setor da Saúde em Portugal», ob.cit., pág. 80. 
519Cfr.Art. 3.º n.º1 c) do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto, «A distribuição de riscos deve ser feita atribuindo-os às partes mais 
competentes para a sua gestão». 
520Cfr.Art.7º n.º1 a).  
521Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág.85. 
522Cfr.COM (2004) 327, pág.3. 
523Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág.86. 
524Cfr.Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto. 
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cargo de entidades privadas, devendo incluir, sempre que possível, a estimativa da sua 

incidência orçamental líquida». 

 Deste modo, a opção pelas PPP passa obrigatoriamente por uma avaliação prévia, 

apurada com base no critério «VfM». 

 O critério VFM surge nos vários diplomas e na doutrina no domínio das parecerias 

público-privadas. De modo simplista o critério pode ser traduzido na ideia de 

lançamento de projetos com o menor custo possível ou, por outras palavras, «fazer mais 

por menos». Em termos mais concretos, este critério surge associado à longevidade ou 

processo «whole-life» das PPP, abarcando o momento pré-adjudicatório, adjudicatório 

até à disponibilidade da infraestrutura e dos serviços. Visando garantir que os contratos, 

projetos e processos relacionados com as PPP são sistematicamente avaliados de modo 

a proporcionar confiança sobre a adequação, eficácia, prudência, qualidade, e menor 

custo, para o setor público como um todo525.  

 NAZARÉ CABRAL defende que «os projetos PPP não devem avançar, sem que 

esteja demonstrado o VFM relativamente à alternativa «não fazer nada ou fazer o 

mínimo» e sobretudo em relação ao «comprador do setor público»526. Deste modo, os 

critérios, VfM e «comprador do setor públicos» estão intimamente interrelacionados. O 

critério «comprador do setor público» impõe uma análise comparativa de entre todas as 

formas de contratação à disponibilidade do Estado, com a finalidade de averiguar se o 

modelo PPP representa o modelo mais adequado, capaz, rentável e eficiente de 

satisfação das necessidades coletivas com que, num dado momento, o Estado se depara.  

 Nas palavras de ISA ANTÓNIO «as PPP apenas poderá ser acolhida como a 

modalidade contratual a ser implementada quando de modo cabal e inquestionável, se 

revele a melhor alternativa para a provisão do bem ou serviço público, quando em 

comparação com as demais formas de contratação públicas tradicionais».527 Em suma, 

importa precisar, de entre as formas de contratação pública, dos modelos tradicionais às 

PPP, o modelo que conduzirá ao maior VFM.   

 O art.31º n.º1 f) da LEO prevê a fixação de um limite máximo relativo aos 

compromissos a assumir pelo Estado em relação às PPP 528 . A fixação deste limite 

máximo constitui uma barreira ao recurso à contratação pelo modelo das parcerias. A 

 
525Cfr.HM Tresaury, «Managing Public Money», Julho, 2013. 
526Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág.83. 
527Cfr.ANTÓNIO, ISA, «Das Parcerias Público-Privadas no Setor da Saúde: Análise e reflexão sobre alguns Aspetos Económico-
Financeiros», ob.cit., pág.14. 
528Cfr.Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto – Art.31º n.º1 l) «O articulado da lei do Orçamento do Estado contém, designadamente: l) A 
determinação do limite máximo de eventuais compromissos a assumir com contratos de prestação de serviços em regime de 
financiamento privado ou outra forma de parceria dos sectores público e privado». 
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LEO atribui a Assembleia da República um mecanismo de controlo, prescrevendo o 

art.16.º n.º2529 que «a proposta de lei do Orçamento do Estado é acompanhada» pela 

«(…) memória descritiva das razões que justificam o recurso a parcerias dos sectores 

público e privado, face a um programa alternativo elaborado». Este mecanismo permite 

proceder a uma importante análise das motivações que antecederam o lançamento das 

parcerias público-privadas, contribuindo para uma maior transparência das decisões 

políticas quanto a esta matéria.  

 O art. 4.º do regime específico contém uma norma semelhante à do art.10º n.º4 do 

DL n.º 141/2006 e do art.9.º n.º2 do DL n.º 111/2012, ao referir que «podem ser 

iniciados procedimentos prévios à contratação tendentes ao estabelecimento de 

parcerias, desde que previamente autorizados por despacho conjunto dos Ministros das 

Finanças e da Saúde», fazendo uma clara alusão à norma do art.10ºn.º4. De facto, o 

Ministro das Finanças e do setor visado pelo projeto PPP, neste caso o Ministro da 

Saúde530, assumem um papel preponderante ao longo do procedimento de lançamento da 

parceria, isto porque, o avanço de cada fase procedimental e a designação e constituição 

das entidades fica, geralmente, pendente de despacho favorável de ambos.531 Situação 

que também se verifica no DL n.º 185/2002, por força do art.12º. 

 

O art.5º elenca os instrumentos contratuais admitidos no estabelecimento das 

parcerias em saúde. Em ambos os diplomas - o DL n.º141/2006 e o diploma em análise 

- a formulação «entre outros» revela a não taxatividade do elenco apresentado, facto que 

reflete a ideia de «geometria variável»532das PPP, já que estas podem assumir várias 

construções jurídico-contratuais. Sem prejuízo, o DL n.º141/2006 apresenta um leque 

de instrumentos mais alargado comparativamente ao DL n.º185/2002533.  

 
529Cfr. Art.34º n.º1 c) da LEO 
530 É ao Ministério da Saúde, a quem cabe ainda, nos termos da Base XXIII n.º1 e nº2 da Lei de Bases da Saúde, a «inspeção do 
Ministério da Saúde, e, sendo caso disso, dos outros ministérios competentes» das atividades «que se destinem a facultar meios 
materiais ou de organização indispensáveis à prestação de cuidados de saúde, mesmo quando desempenhadas pelo sector privado». 
Incluindo-se nesse preceito, por força do nº.2 «a colheita e distribuição de produtos biológicos, a produção e distribuição de bens e 
produtos alimentares, a produção, a comercialização e a instalação de equipamentos e bens de saúde, o estabelecimento e exploração 
de seguros de saúde e o transporte de doentes». 
531A título de exemplo, Cfr. Art.8ºn.º3, art.9ºn.º1, art. 10º n.º3, art.11º n.º1, nº3, art.13º n.º3, n.º6, art.14º n.º2, art.14º-B n.º2, ar.14º-D 
n.º1 e art.14º-E n.º2 do DL nº 141/2006. Exemplos, Cfr.Art.14º n.º3, art16º nº1 a), art.17º nº1, at.18º n.º1 e nº5, art.19º n.º1, art.20º 
nº2, art.23º do DL nº111/2012.  
532Cfr. Preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º14/2003 de 30 de Junho que aprova o caderno de encargos tipo dos contratos de 
gestão que envolvam as atividades de conceção. Construção, financiamento, conservação e exploração de estabelecimentos 
hospitalares.  
533Cfr. Art. 2 n.º4 do DL n.º141/2006«Constituem, entre outros, instrumentos de regulação jurídica das relações de colaboração entre 
entes públicos e entes privados: a) O contrato de concessão de obras públicas; b) O contrato de concessão de serviço público; c) O 
contrato de fornecimento contínuo;  d) O contrato de prestação de serviços; e) O contrato de gestão e f) O contrato de 
colaboração, quando estiver em causa a utilização de um estabelecimento ou uma infraestrutura já existentes, pertencentes a outras 
entidades que não o parceiro público». 
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Apesar de no diploma-quadro ser feita uma referência mínima ao contrato de gestão, 

[art.2ºn.º4 e)], este ganha maior relevo no DL n.º185/2002.  

Como refere o preâmbulo do DL n.º185/2002, o contrato de gestão constitui «um 

instrumento privilegiado de estabelecimento de parcerias em saúde». Razão pela qual o 

DL n.º185/2002 contempla especialmente a sua disciplina (do art. 5 º ao art.33º). A 

disciplina dos restantes instrumentos de estabelecimento das parcerias resulta do art.34º 

e ss. sendo aplicados a estes, ex vi, os art.10º a art. 12º e os art. 15º a art. 33º.  

Contudo, nenhum destes preceitos oferece uma definição de contrato de gestão. Esta 

lacuna é preenchida no preâmbulo do diploma, no qual o contrato de gestão é definido 

como o contrato de concessão de serviço público que tem por objeto um determinado 

estabelecimento de saúde, através do qual o Estado associa entidades privadas na 

prossecução do serviço público de saúde. O poder de gestão do estabelecimento e do 

serviço é transferido da esfera do Estado para uma entidade, na maioria dos casos 

privada, todavia o estabelecimento continua a ser da titularidade do Estado534.  

O art.8º determina que o contrato de gestão tem por objeto principal assegurar as 

prestações de saúde promotoras, preventivas ou terapêuticas, correspondentes ao serviço 

público de saúde através de um estabelecimento de saúde, ou parte funcionalmente 

autónoma, integrado ou a integrar no SNS535. O artigo prevê ainda como objeto do 

contrato de gestão a conceção, construção, financiamento, conservação e exploração do 

estabelecimento, ou parte funcionalmente autónoma.  

O contrato de gestão deve ainda regular as atividades acessórias da entidade gestora, 

concretizando a sua admissibilidade e a possibilidade de utilização do estabelecimento 

para a realização de prestações de saúde fora do serviço público. No último caso a 

utilização do estabelecimento não pode prejudicar as obrigações de serviço público536. 

De referir que as receitas provenientes da «prestação a terceiros no âmbito de atividades 

acessórias ou serviços não previstos para a generalidade dos utentes» são consideradas 

remuneração da entidade gestora pelo contrato de gestão537.  

O n.º3 e n.º4 do art.8º identificam como partes do contrato de gestão a entidade 

pública contratante e a entidade gestora. A entidade pública contratante corresponde ao 

Estado ou a qualquer oura pessoa coletiva pertencente ao Ministério da Saúde ou que 

esteja integrada no SNS. 

 
534Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» ob.cit..pág.290.  
535Cfr. Art.9 n.º1 do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto, «A entidade gestora dever assegurar as prestações de saúde nos termos dos 
demais estabelecimentos que integram o SNS». 
536Cfr. Art.9º nº4 do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
537Cfr. Art.19º nº1 do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
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Quanto à entidade gestora, o art.14º nº1 determina que as condições gerais dos 

procedimentos prévios à contratação e o caderno de encargos tipo do contrato de gestão 

são aprovados por decreto regulamentar (DR), diploma que deverá disciplinar as 

matérias elencadas no º2 do mesmo artigo. Desta feita foram o DR n.º 10/2003, de 28 de 

Abril e o DR n.º 14/2003, de 30 de Junho538.  

O procedimento standart ficou a cargo do Decreto Regulamentar n.º10/2003 de 18 

de Abril, que aprova as condições gerais dos procedimentos prévios à celebração dos 

contratos de gestão para o estabelecimento de parcerias em Saúde.  

No preâmbulo do DR n.º 14/2003 é afirmada a aplicabilidade do diploma às parcerias 

relativas aos novos hospitais, às unidades hospitalares existes e às partes 

funcionalmente autónomas desde que, no último caso, estas integrem projetos PPP. 

No âmbito das parcerias na saúde o DR n.º 14/2003 desenha a relação jurídica 

contratual com três partes, a entidade pública contratante e duas sociedades gestoras.  

As sociedades gestoras são sociedades anónimas com sede em Portugal e cada uma 

detêm, em exclusivo, diferentes objetos sociais: i) Caberá à entidade gestora do 

estabelecimento hospitalar a gestão do estabelecimento hospitalar e ii) a entidade 

gestora do edifício hospitalar prosseguirá as atribuições inerentes à gestão do edifício 

hospitalar539540.  

No que concerne à entidade gestora do estabelecimento hospitalar esta pode ser 

incumbida da gestão do estabelecimento hospitalar e da gestão do estabelecimento no 

edifício a substituir541. No primeiro caso, a entidade gestora assegurará a gestão geral do 

estabelecimento hospitalar e a realização das prestações dos serviços clínicos – 

atividades de soft facillities management542 - durante um prazo máximo de 10 anos 

(prorrogáveis até ao limite máximo de 30 anos)543 enquanto no segundo caso, a entidade 

gestora só o exercerá funções até à data de encerramento do edifício a substituir.  

A entidade gestora do edifício hospitalar é incumbida da função de conceber, 

projetar, construir e explorar o edifício hospitalar544 ou hard facillities management545, 

no prazo máximo de 30 anos546.  

O limite temporal vai de encontro ao estipulado no art. 11º do DL n.º 185/2002. Sem 

prejuízo, no mencionado art.11º prevê-se a possibilidade de prorrogação do prazo de 30 

 
538Cfr.Decreto Regulamentar n.º 14/2003 de 30 de Junho– Aprova o caderno de encargos tipos dos contratos de gestão que 
envolvam as atividades de conceção, construção, financiamento, conservação e exploração de estabelecimentos hospitalares. 
539O «Estabelecimento hospitalar» corresponde ao «conjunto de meios materiais e humanos e situações jurídicas organizados para a 
realização de prestações de saúde.O «Edifício hospitalar» corresponde ao «complexo constituído pelo terreno e por todas as obras, 
máquinas, equipamentos, infraestruturas técnicas e acessórios funcionalmente aptos para a realização das prestações de saúde, com a 
delimitação do anexo do caderno de encargos», Cfr. Art.1º do DR n.º 14/2003, de 30 de Junho. 
540Cfr.Art.7º n.º2 a) e b) do DR n.º 14/2003, de 30 de Junho. 
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anos nos termos fixados nos documentos contratuais. O DR não contém nenhum 

preceito legal que reveja um prazo de duração contratual superior a 30 anos, 

acautelando, desta forma, as exigências do princípio da concorrência.  

A saúde impõe padrões de equidade, universalidade e generalidade no acesso ao SNS 

de cuja responsabilidade o Estado não se pode eximir. O art.27º é um exemplo 

ilustrativo. O artigo enunciado elenca os pressupostos de «sequestro» do 

estabelecimento de saúde. No caso de sequestro verifica-se uma alteração subjetiva da 

entidade que vai prestar o serviço de saúde, passado a ser a entidade pública contratante 

a cumprir essa tarefa547. Entre outros, um dos pressupostos da verificação do sequestro 

ocorre quando é iminente que a prestação da saúde seja injustificadamente 

interrompida548.  

A entidade pública contratante tem ainda a faculdade de «resgatar» o 

estabelecimento hospitalar antes do término do contrato de gestão, mediante aceitação 

da entidade gestora, conferindo-lhe um direito de indemnização, art. 27º n.º3, art.28º c) 

e art.29º549. O cálculo da indemnização é aferido nos termos do art.82º n.º6 do DR n.º 

14/2003. 

O art.21º atribui à entidade pública a função de fiscalização da atividade da entidade 

gestora550 e estabelece a repartição da responsabilidade pelos respetivos encargos, «sem 

prejuízo» das competências especificamente atribuídas ao Ministro das Finanças no 

art.12º.  

O DR n.º 14/2003 prevê inclusivamente a criação de uma «comissão de 

acompanhamento permanente», designada pela entidade pública contratante. A 

comissão serve como instrumento de auxílio à entidade pública no acompanhamento da 

atividade das entidades gestoras, de modo a apurar se existe algum incumprimento 

contratual e se as exigências de continuidade, equidade das prestações de saúde, 

comodidade, segurança dos utentes são asseguradas 551 . Cabe ao Ministro da Saúde 

superintender no acompanhamento e fiscalização da execução do contrato552. A criação 

                                                                                                                                
541Cfr. Art.13º e art.24º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
542Cfr.SIMÕES, JORGE ABREU, «As Parcerias Público-Privadas no setor da Saúde em Portugal», ob.cit., pág.85. 
543Cfr.DR n.º 14/2003 a prorrogação só se pode verificar mediante o preenchimento dos pressupostos do art.23º em especial alínea c) 
que remete para a avaliação prévia indicada no art.3º e) do 185/2002, de 20 de Agosto. 
544Cfr. art.31 n.º1 do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
545Cfr.SIMÕES, JORGE ABREU, «As Parcerias Público-Privadas no setor da Saúde em Portugal», ob.cit., pág.85. 
546Cfr.Art.33º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
547Cfr. Art. 27º n.º2 do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
548Cfr. Art. 27º n.º1 a) do DL n.º 185/2002,de 20 de Agosto.  
549Cfr. Art.80º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
550Cfr. Art.15.º do DL n.º185/2002, de 20 de Agosto. 
551Cfr.Art.60ºe 61º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
552Cfr. Art.60º n.º3 do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 



149 

 

do Delegado do utente também se reveste da maior importância, cabe a esta entidade 

diligenciar junto das entidades gestoras a tomada de providências na resolução de 

problemas de funcionamento que envolvam os utentes. São do conhecimento do 

Delegado todas as queixas e reclamações mesmo as que não lhe são dirigidas 

diretamente553. 

A avaliação destes parâmetros de qualidade interfere na remuneração das entidades 

gestoras.   

Os mecanismos de remuneração das entidades gestoras encontram-se estipulados nos 

art.18º do DL n.º 185/2002 e nos artigos 19º, 20º, 22º, 57º e 50º do DR n.º 14/2003.  

A remuneração apresenta a particularidade de o contrato de gestão prever a inclusão 

de incentivos e penalidades554: i) Há lugar a pagamentos suplementares nos casos em 

que a entidade gestora tenha atingido ou ultrapassado os parões de qualidade ou 

eficiência na prestação dos serviços555556;  

ii) Do mesmo modo pode haver lugar à imposição de penalizações. No caso da 

entidade gestora do estabelecimento hospitalar, as penalizações podem ser acionadas em 

caso de incumprimento, mora no cumprimento ou/e o cumprimento defeituoso das 

obrigações557. As penalizações e deduções são aplicáveis no caso de incumprimento da 

responsabilidade das entidades gestoras pelo «atempado e perfeito» cumprimento das 

suas obrigações558.  

As responsabilidades das entidades gestoras não terminam aqui, efetivamente 

resultam do DL n.º185/2002 e do DR n.º14/2003 uma série de outras responsabilidades, 

a título de exemplo o DR n.º 14/2003 faz referência à responsabilidade das entidades 

gestoras pela contratação de terceiros559; a responsabilidade pela culpa e pelo risco; a 

responsabilidade pelo cumprimento das obrigações acessórias que resultam do contrato 
560; a responsabilidade da entidade gestora do edifício hospitalar pelos licenciamentos 

dos projetos inerentes à construção da obra 561  e a responsabilidade pelos erros e 

omissões dos atos tendentes às expropriações562.Acresce ainda, por força do art. 22º do 

DL n.º 185/2002, a responsabilidade pela captação de financiamentos à banca ou outra 

entidade e pela prestação de garantias e celebração dos contratos de financiamento.  
 
553Cfr.Art.70º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
554 Cfr.Art.22º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho, e art.18º do DL 185/2002. 
555Cfr. Art.22º n.º1 do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
556Cfr. Art.16º nº1 d) do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto e art.16º e 56º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
557Cfr. Art.22 nº2 e art.58º do DR n.º 14/2003, de 30 de Junho. 
558Cfr. Art.67 n.º1 do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
559Cfr. Art.12ºnº7 do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
560Cfr. Art.67º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
561 Cfr.Art.46º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
562 Cfr.Art.23º do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
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Contudo, não são oponíveis à entidade gestora do estabelecimento hospitalar as 

dívidas da pessoa coletiva pública ou empresa pública que anteriormente figurava como 

titular do estabelecimento hospitalar563.  

Ainda relacionado com este ponto, VASCO PINTO DOS REIS 564  afirma como 

imperativa a associação do sistema de acompanhamento fiscalização das PPP’s com a 

regulação por imperativo dos princípios de universalidade.  

Nos termos do art.4º do Estatuto da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), DL n.º 

126/2014 ficam sujeitos à ERS as «atividades económicas na área da saúde dos setores 

privado, público, cooperativo e social». Ainda o art.37º do DL n.º 185/2002, «As 

atividades desenvolvidas no âmbito das parcerias em saúde em regime de gestão e 

financiamento privados podem ser objeto de regulação económica». 

No mesmo sentido LICINIO LOPES565 realça a importância da regulação no âmbito 

da empresarialização dos hospitais públicos e das parcerias público-privadas. Isto 

porque no contrato de gestão é transferida quer a gestão, quer a prestação do serviço a 

uma entidade, geralmente, privada.  

O mesmo resulta do art. 15º do DL n.º 126/2014, ao dispor que incumbe à ERS 

«pronunciar-se e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes ao regime das 

convenções, bem como sobre os contratos de concessão e de gestão e outros que 

envolvam atividades de conceção, construção, financiamento, conservação ou 

exploração de estabelecimentos ou serviços públicos de saúde». Apesar da existência de 

duas entidades gestoras com objetos sociais distintos, estas não vão exercer a sua 

atividade de forma isolada. No DR n.º 14/2003 existem vários artigos que impõem a 

colaboração das entidades gestoras e destas com a entidade pública contratante566. 

A titularidade pública dos estabelecimentos resulta dos art. 25º e 32º.567 O art. 25º 

sob a epígrafe «modificações subjetivas» estabelece que a entidade gestora não pode 

ceder, alienar, onerar, no todo ou em parte a sua posição jurídica sem o prévio 

consentimento da entidade pública contratante568569 . 

 
563Cfr. Art.25º n.º1 do DR n.º14/2003, de 30 de Junho – excetuam-se as dívidas que resultam da transmissão de situações jurídicas 
laborais art.25º n.º1, in fine. 
564Cfr.REIS, VASCO PINTO DOS, «A intervenção privada na prestação pública: da expansão do Estado às parcerias público-
privadas», in «Revista Portuguesa de Saúde Pública», volume temático 2004,pág. 133 e seguintes. 
565Cfr.LOPES, LICÍNIO, «Direito Administrativo da Saúde» in «Tratado de Direito Administrativo Especial» Volume III, ob.cit., 
pág.290. 
566 A título de exemplo: Cfr.Art.53º nº1 e art. 61ºnº5 quanto a cooperação das entidades gestoras com a «comissão de 
acompanhamento permanente» do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
567Cfr. Art. 87º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
568O mesmo resulta do art.75º do DR n.º14/2003, de 30 de Junho. 
569A título de exemplo, a contratação de terceiros fica pendente da autorização da entidade pública contratante art.12º nº3 do DR 
n.º14/2003. 



151 

 

O art. 32º e o art. 87º n.º2 do DR n.º14/2003 impõem expressamente a reversão dos 

bens afetos ao estabelecimento hospitalar e ao edifício hospitalar à entidade pública, 

livres de «quaisquer ónus ou encargo, sendo nulos os atos jurídicos que estabeleçam ou 

imponham qualquer oneração ou encargo para além do período da gestão», excetuando-

se as onerações autorizadas pela entidade pública contratante. Todavia, importa 

mencionar o caso do pagamento em espécie dos serviços prestados pela entidade gestora 

do estabelecimento hospitalar no edifício a substituir, previsto no art.27º n.º4 do DR 

n.º14/2003. 

O Interesse público é a razão de ser de todo o procedimento 570 .Com efeito, a 

necessidade de recorrer às PPP nasce da prossecução do interesse público e na 

incapacidade de o mesmo ser satisfeito por outro meio de contratação ao dispor do 

Estado. A importância do interesse público é afirmado e reafirmado ao longo do DL 

n.º185/2002, o art. 13º n.º4 contém uma importante salvaguarda. No artigo mencionado 

pode o procedimento prévio à contratação ser declarado sem efeito ou não haver 

adjudicação por razoes de interesse público. Esta cláusula é designada por NAZARÉ 

CABRAL como cláusula «gateway»
571

, igualmente prevista no art.18ºnº3 do DL 

n.º111/2012. 

O legislador consagrou o papel preponderante do interesse público, colocando-o 

numa posição de superioridade em relação aos interesses particulares do parceiro 

privado. Assim, pode o processo de seleção do parceiro privado ser interrompido ou 

mesmo anulado nos casos em que o interesse público não se encontra devidamente 

acautelado. Desta interrupção ou anulação não nasce nenhum direito de indemnização 

para o parceiro privado.  

PEDRO CONÇAVES defende que estamos perante uma manifestação do princípio 

da proibição da consagração de regimes indemnizatórios que bloqueiem a capacidade 

decisória do parceiro púbico durante a vigência da parceria572. 

Podem ainda ser aplicadas multas à entidade gestora em caso de não cumprimento 

em proporcionalidade ao valor do contrato e ao grau de lesão do interesse público573. 

 
570Cfr.Art.10 n.º4 e) incluía o interesse púbico nos elementos essenciais de todo o procedimento PPP. 
571Designação utilizada por NAZARÉ CABRAL. Cfr. CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., 
pág.200. 
572Cfr. GONÇALVÉS, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág. 330. 
573Cfr. Art. 26º do DL n.º185/2002, de 20 de Agosto. 
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 Mesmo nos casos em que não se verifique nenhum incumprimento por parte da 

entidade gestora, pode haver rescisão unilateral do contrato de gestão por razões de 

interesse público574. Neste caso, como já nos encontramos na fase de execução do 

contrato assiste à entidade gestora um direito indemnizatório nos termos do art.30º n.º2 

do diploma e do art. 83º do DR n.º 14/2003.  

Nas parcerias, a transferência do risco, os encargos económico-financeiros e o 

interesse público encontram-se numa relação de mútua afetação que não ocorre apenas 

na fase pré-adjudicatória.  

Em conformidade, a natureza duradoura das parcerias carece imprescindivelmente da 

previsão de um regime para as alterações imprevistas - riscos não partilhados e não 

alocados ao parceiro privado- quer do interesse público quer de ordem económico-

financeira, durante a fase de execução do contrato.  

O DL n.º 185/2002 contempla esta matéria no art.24º respeitante às «modificações 

objetivas» do contrato, resultantes da emergência de «fatos imprevistos». A introdução 

de modificações ao contrato de gestão pode partir da iniciativa da entidade gestora, 

mediante solicitação, por ato unilateral da entidade pública ou por acordo entre ambas 

as partes575.  

As alterações podem ter como fundamento a necessidade de ajustamentos nas 

prestações de serviço púbico ou eventuais desequilíbrios nas condições de exploração 

do serviço576. De entre estes fundamentos cumpre realçar a necessidade de estabelecer o 

reequilíbrio económico-financeiro do contrato. De notar que a matéria em questão 

encontra no diploma em análise uma regulação «pobre». A razão de ser pode estar 

relacionado com o facto de este diploma representar a primeira experiência no nosso 

ordenamento jurídico em matéria de PPP. De facto, o DL n.º 111/2012, tal como o seu 

antecessor o DL n.º 141/2006, preveem a criação de uma comissão de negociação para 

este efeito577. 

A criação de comissões ao longo do procedimento não é nenhuma novidade, o DL n.º 

141/2006 prevê uma série de comissões ao longo das várias fases do procedimento: a 

Comissão de Acompanhamento578 (CA) e a Comissão de Avaliação de Propostas579 

(CPA).  

 
574Cfr.Art.28º d) e art.30º n.º1 do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto. 
575Cfr. Art. 24º n.º1 e n.º 2 do DL n.º185/2002,de 20 de Agosto – importa realçar o poder de modificação unilateral do contrato por 
parte da entidade pública contratante, poder que não é concedido à entidade gestora. O legislador não pretendeu estabelecer posições 
de paridade entre os parceiros, seguramente por motivos de interesse público.  
576Cfr.Art.24º n.º 3 do DL n.º185/2002, de 20 de Agosto. 
577Cfr.Art.21º do DL n.º111/2012, de 23 de Maio. 
578Cfr. Art.8º n.º3 do DL n.º 141/2006, de 27 de Julho. 
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O Tribunal de Contas critica na Auditoria ao Programa de Parcerias Público Privadas 

da Saúde nº15/2009, a multiplicidade de intervenientes e a dificuldade de articulação 

dos mesmos 580 . Em conformidade, o DL n.º 111/2012 no preâmbulo refere 

expressamente que a criação da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos visa 

a acumulação, nesta unidade exclusiva, de um conjunto de responsabilidades e 

competências de modo a extinguir a dispersão de múltiplas tarefas por diferentes 

entidades públicas.  

A comissão de negociação pode servir para colmatar a inferioridade de experiência 

negocial do parceiro público em relação ao parceiro privado.  

O DL n.º 141/2006 estabelecia ainda um regime diferenciado consoante a ocorrência 

de causa alterações «previsíveis» 581 ou alterações «significativas» 582 do contrato. 

Todavia, este regime dual foi abandonado no diploma em vigor.  

No que concerne aos «fatos imprevistos» estamos perante um conceito 

indeterminado que carece de ser preenchido, podemos estabelecer um paralelo ao 

entendimento de NAZARÉ CABRAL sobe o regime do diploma n.º 141/2006. O autor 

entende que são abrangidas por esta cláusula as alterações imprevisíveis que digam 

respeito aos novos constrangimentos inerentes à prossecução do interesse público; as 

alterações legislativas, administrativas ou contratuais provocados pelo Estado que 

ponham em causa o equilíbrio contatual das PPP e, por último, os acontecimentos 

imprevistos que contendem com o equilíbrio contratual583.  

O referido aplica-se à partilha de benefícios financeiro, art.18º n.º4, o qual contém 

um regime mais preciso no DL n.º 141/2006584 e no DL n.º 111/2012585. Este benefício 

consiste no direito à partilha equitativa com o parceiro privado dos lucros financeiros 

quando estes ganhos ocorram na execução da parceria586.  

O Tribunal de Contas no relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de 

Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a Primeira vaga de Hospitais» põe em evidência 

as vicissitudes da primeira vaga. As críticas às parcerias no setor da Saúde foram 

abundantes. O relatório realça o objetivo «manifestamente irrealista» 587 traçado nas 

vagas PPP, isto porque a EMPS definiu o lançamento dos 10 concursos de PPP a um 

ritmo de 2 a 3 concursos por ano com a previsão de conclusão de todos os concursos em 

2006, ano em que fixou que 4 hospitais estariam em fase de construção. No entanto, na 

                                                                                                                                
579Cfr. Art.9º n.º1 do DL n.º 141/2006, de 27 de Julho. 
580Crítica semelhante, relatório de Auditoria a gestão das PPP n.º10/2008 - Concessões Rodoviárias 
581Cfr.Art. 14º e ssexviart. 14º C, a contrário do DL n.º141/2006, de 27 de Julho. 
582Cfr.Art. 14º C do DL n.º141/2006, de 27 de Julho. 
583Cfr.CABRAL, NAZARÉ DA COSTA, «As Parcerias Público-Privadas», ob.cit., pág.196. 
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realidade, decorria o ano de 2007 quando se deu o lançamento do concurso do quarto 

hospital PPP (Hospital de Loures). 588 

 Importa concretizar, ainda que de forma breve, o desvio temporal das metas fixadas 

pelo Estado à data de encerramento dos trabalhos de auditoria a 16 de Outubro de 2008.  

A primeira vaga ficou marcada por vários contratempos, dos quais os lançamentos dos 

concursos dos hospitais de Loures, de Cascais e Sintra representam os casos mais 

problemáticos.   

 O projeto PPP relativo ao Hospital de Loures foi alvo de dois concursos com o 

mesmo objeto, aqui designados por Loures I e Loures II. No primeiro concurso, após a 

seleção e hierarquização dos concorrentes a Comissão de Avaliação de Propostas 

(CPAS) entendeu que as desconformidades com o caderno de encargos não 

possibilitariam a correta aplicação dos critérios de seleção e ponderação na escolha dos 

concorrentes que pretendiam a passagem para a Fase de Negociações. 

Consequentemente, por impossibilidade de comparar as propostas e de modo a 

salvaguardar o interesse público, pois estava em causa a escolha da proposta 

economicamente mais vantajosa para a Administração, foi extinto o primeiro concurso.  

 A extinção e repetição do concurso determinaram um atraso significativo, desde o 

lançamento do primeiro concurso, a 10 de Março de 2004, até ao lançamento do 

concurso Loures II, a 8 de Fevereiro de 2007 o hiato temporal situa-se nos 3 anos589. 

 À data do encerramento dos trabalhos de auditoria, o concurso Loures II, desde a 

fase de preparação e avaliação prévia da parceria até à fase de avaliação de propostas, 

contava com 29 meses de duração, ultrapassando em muito a meta dos 20 meses 

previamente fixado590. 

 O Hospital de Cascais representa o único hospital que, aquando da finalização dos 

trabalhos de auditoria, se encontrava na fase de adjudicação. Sem prejuízo, também 

quanto a este concurso as metas temporais não foram alcançadas, entre a fase de 

Preparação e a Avaliação Prévia até a Negociação Final o concurso já estava em curso 

há 45 meses.  

                                                                                                                                
584Cfr.Art.14º-C n.º2 do DL n.º 141/2006, de 27 de Julho. 
585Cfr.Art.21º do DL n.º 111/2012, de 23 de Maio. 
586Cfr. Art.14º-C n.º2 do DL n.º141/2006, de 27 de Julho.  
587Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág. 13. 
588Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág. 10. 
589Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág.48-49. 
590Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág. 26. 
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 Entre os fatores responsáveis pela demora do procedimento destaca-se a recusa do 

visto ao contrato pelo Tribunal de Contas no Acórdão n.º96/08, de 15 de Julho- 1.ª 

S/SS591 por alegadas vicissitudes na fase de negociação em que a Entidade Pública 

Contratante e o então único concorrente procederem a alterações significativas dos 

elementos essenciais do negocio jurídico que ditaram, em momento anterior, a exclusão 

de outros concorrentes.  

 O Hospital de Braga é outro caso de atraso significativo, a EMPS estabeleceu uma 

estimativa de 20 meses, todavia o concurso já contabilizava 46 meses de duração. 592

 O lançamento concurso respeitante ao Hospital de Vila Franca de Xira encontrava-se 

à data do encerramento da auditória na fase intermédia - a fase de Negociação 

Competitiva - ainda sem fim à vista este concurso já somava uma duração de 37 

meses.593  

 O concurso relativo ao Hospital de Sintra foi cancelado. Verificou-se quanto a este 

concurso uma «mudança de rumo». No 5º Relatório de Acompanhamento da EMPS de 

31 de Dezembro de 2006, ficou determinado a não renovação do contrato de gestão que 

assim atingiria o seu terminus a 31 de Dezembro de 2008. Com a não renovação do 

contrato de gestão ficou estabelecida a realização de um concurso para a adjudicação de 

um novo contrato de gestão, com previsão de construção de uma nova extensão em 

Sintra. Contudo, no decorrer do ano de 2008, ainda não se tinham iniciado os trabalhos 

de preparação setorial para a nova parceria.  

 Em Outubro de 2008, com a aprovação do DL nº 203/ 2008, de 10 de Outubro, o 

Hospital Amadora-Sintra é transformada em E.P.E abandonado, deste modo, o concurso 

parcerístico594. 

 Em suma, a expectativa da EMPS de 2 a 3 lançamento de concursos por ano ficou 

muito aquém da realidade. No período de tempo entre o ano 2003 a 2008 o ritmo de 

lançamento dos concursos foi em média de 1 por ano595 com destaque para a ausência 

de qualquer lançamento no ano de 2006596.  

 
591Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág. 26-27. 
592Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág. 27-28. 
593Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág.28-29. 
594Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág 30. 
595 Com a contabilização da repetição do lançamento do concurso do Hospital de Loures essa média desce para um número inferior a 
1 lançamento por ano – Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- 
Privadas da Saúde – a Primeira vaga de Hospitais», pág 32. 
596Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág 32. 
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 A falha no cumprimento dos objetivos nos vários concursos e a demora exorbitante 

nas várias fases procedimentais teve como efeito «bola de neve» o atraso no 

cumprimento dos objetivos traçados na construção dos Hospitais. Como mencionado 

supra a previsão era que 4 hospitais estariam na fase de construção até ao ano de 2006. 

Apenas em 2008 iniciaram-se os trabalhos de construção do primeiro hospital PPP, o 

Hospital de Cascais.  

 No relatório da TC são mencionados como condicionantes ao sucesso do Programa 

hospitais PPP os fatores que se seguem: i) A complexidade de todo o procedimento ii) 

A inexperiência, iii) O experimentalismo evidenciado pelo Estado, iv) A escassez de 

recursos financeiros e humanos e v) As dificuldades de articulação entre as entidades do 

Ministério da Saúde e os consultores.  

 Os fatores elencados conduziram às dilatações exorbitantes de prazos além de 

evidenciaram, a priori, a dificuldade (ou impossíbilidade?) de exequibilidade de todo o 

Programa.  

 A complexidade do procedimento PPP resulta da aglutinação no contrato de gestão 

de uma pluralidade de atividades ao longo de todos os momentos de concretização do 

projeto PPP. A existência de duas entidades gestoras vinculadas a contratos de duração 

bastante diferenciados contribui, de igual modo, para o grau de dificuldade de aplicação 

do procedimento e a regulação de matérias essenciais, como a articulação e a 

transferência do risco597.  

 A inexperiência a nível nacional, em especial do Ministério da Saúde, e mesmo 

internacional de um programa PPP desta envergadura para o setor da saúde conduziram 

à falta de padrões comparativos e ao experimentalismo ao longo das fases 

procedimentais. 

 O TC qualificou o número de projetos em curso como «excessivo» face aos recursos 

humanos e financeiros disponíveis. Perante a incapacidade de resposta ao avultado 

número de concursos, a EMPS viu-se dependente do recurso a consultadoria, com 

aumentos significativos dos custos do procedimento. 

O aumento de intervenientes em todo o procedimento teve ainda como consequência 

a dificuldade de articulação e coordenação entre os consultores, as várias Comissões e 

Grupos de Trabalhos nos trabalhos preparativos e contratação.  

 
597Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág 33. 
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A ausência de um projeto-piloto ditou logo na fase inicial as complicações de 

implementação do Programa. Na auditoria realizada, o TC defende a implementação de 

um projeto-piloto como mecanismo de averiguações de eventuais falhas do modelo, do 

procedimento em si e da capacidade de gestão do Estado. Sem a realização deste «teste 

prévio» inexiste um mecanismo de correção das deficiências apuradas, observando-se a 

repetição sistemática das mesmas falhas ao logo de todos os concursos a realizar. O 

projeto-piloto é tanto mais necessário quanto maior for o carater inovador do projeto, 

portanto, nesta sede era imprescindível. Em Outubro de 2008 apesar de já terem sido 

lançados todos os concursos relativos a 1ª vaga o modelo ainda não tinha sido testado. 

No modelo da 2ª vaga dos Hospitais PPP alguns aspetos, tais como a componente da 

gestão clínica, foram extintos. 

A rigidez dos cadernos de encargos era contraditória à própria natureza inovadora 

das PPP, na medida em que obstava à autonomia das partes na procura de soluções 

inovadoras, em matérias de real importância, entre as quais, a efetiva transferência do 

risco para o parceiro privado598. De tal modo que auditoria revela que os modelos dos 

cadernos de encargos seriam adequáveis à contratação tradicional. 

O «excessivo» detalhe dos cadernos de encargos foram impeditivos aos ganhos de 

eficiência e eficácia quer para as entidades privadas, quer para a entidade pública 

contratante. Os privados sentiram a necessidade de solicitar a prorrogação dos prazos 

para a preparação e elaboração de propostas de modo a fazer face às elevadas exigências 

e pormenor que os cadernos de encargos exigiam, o que redundou em um aumento de 

custos dos mesmos. Do lado da entidade pública contratante foi necessário o dispêndio 

de maior atenção e, consequentemente, maior tempo na análise das propostas 

apresentadas.  

De referir ainda o incumprimento, por parte do Estado, dos prazos fixados.  

Ainda assim ISA ANTÓNIO afirma que ao modelo parcerístico no setor da Saúde é 

defensável, devendo as críticas, ser apontadas ao Governo pelo acompanhamento e 

controlo negligente das PPP. No entender da autora, as autoridades públicas não se 

encontram em pé de igualdade em relação aos parceiros privados. A superioridade deste 

último é visível na fase negocial em virtude da experiência acumulada neste ramo. 

Acresce a este fato a posição de passividade assumida pelo Estado evidenciada na 

 
598Cfr.Tribunal de Contas, relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a 
Primeira vaga de Hospitais», pág.45. 
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inutilizando dos poderes exorbitantes. ISA ANTÓNIO entende que assistimos no 

contexto das PPP à «captura do Estado pelos privados»599.  

 A mesma autora sublinha ainda que o «grande desiderato do parceiro privado é o 

lucro, a sua maximização ao maior nível possível e que o interesse público, esse sim, é a 

finalidade “alfa e ómega” da atuação de qualquer Estado Social de Direito 

contemporâneo»600, o ideal de «prossecução do interesse público como se de o Estado se 

tratasse» é meramente utópico.  

 Nesta sede importa referir que o DL n.º 138/2013 limitou a escolha do parceiro 

privado às IPSS, o que poderá notar uma preferência pela entrega das tarefas de 

prestação dos cuidados de saúde a entidades que não prosseguem finalidades de caráter 

lucrativo, em detrimento das entidades privadas que se regem pelas regras do Mercado, 

amenizando eventuais conflitos ideológicos e finalísticos.  

 Com a aprovação do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, é estatuído um novo regime 

jurídico contratual especial, que afasta a aplicabilidade do DL n.º 111/2012, em que o 

Estado convoca para esse efeito, única e exclusivamente, as IPSS. 

§2. O regime jurídico do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro 

2.1. A escolha do legislador – IPSS 

 Antes de iniciar a análise dos acordos de gestão e de cooperação, importa destacar a 

convocação exclusiva das IPSS, operada pelo DL n.º138/2013. O art.1º n.º1 declara que 

«o presente DL define as formas de articulação do Ministério da Saúde e dos 

estabelecimentos e serviços do SNS com as IPSS». Da redação do preceito decorre que 

do universo das instituições pertencentes ao Terceiro Setor ou Economia Social e das 

pessoas coletivas abrangidas pelo RJPCUP apenas e só se pretende como interlocutor 

privado as IPSS. Refere a este propósito DOMINGOS FARINHO que apesar de as 

IPSS não esgotarem a globalidade das instituições integradas no Terceiro setor, estas 

«são em Portugal uma categoria que agrega uma parte importante deste sector e, 

sobretudo, que o agrega de modo relacional, isto é, no contexto das relações entre a 

prossecução do interesse público e de interesses sociais coincidentes. Este aspeto é 

decisivo para compreendermos o diferente tratamento que ao longo dos anos tem sido 

 
599Cfr.ANTÓNIO, ISA, «Das Parcerias Público-Privadas no Setor da Saúde: Análise e reflexão sobre alguns Aspetos Económico-
Financeiros», ob.cit., pág.26-27. 
600Cfr.ANTÓNIO, ISA, «Das Parcerias Público-Privadas no Setor da Saúde: Análise e reflexão sobre alguns Aspetos Económico-
Financeiros», ob.cit., pág.26. 
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dado às relações entre Estado e Terceiro Sector, em especial IPSS, por confronto com as 

relações entre o Estado e o sector lucrativo»601602.  

 

MARIA CARDONA e JOSÉ SANTOS elencam um conjunto de fatores que não só 

representam argumentos económico-sociais a favor de um tratamento fiscal benéfico às 

IPSS, como também realçam os aspetos positivos da escolha das IPSS como parceiros 

do Estado 603 . Os autores mencionam que existem razões de eficácia ou eficiência 

organizativa, que decorre da própria génese das IPSS e da sua organização 

«descentralizada», que justificam a escolha das IPSS como parceiras do Estado. A sua 

maior proximidade à população e ao «terreno» permite às IPSS ter um maior 

conhecimento de causa e uma maior facilidade na deteção das necessidades e 

preferências das comunidades.  

No mesmo sentido realça LICÍNIO LOPES que os métodos de atuação mais 

desburocratizados, mais «informal e humana ou humanizadas»604das IPSS, orientada 

sob o lema «da sociedade civil para a sociedade civil», abonam em favor da 

aproximação dos serviços às comunidades. Por sua vez, MARCELO REBELO DE 

SOUSA afirma que as IPSS e as restantes pessoas coletivas de utilidade pública 

constituem as modalidades de «grande futuro» da Administração Pública, uma vez que 

assentam na desburocratização e na proximidade às populações. À imagem de um 

verdadeiro Estado pós-Providência605.    

O contacto direto com as necessidades sentidas pelas comunidades, visadas pela 

atividade de prestação de serviços de ação social desenvolvidas pelas IPSS, pode 

constituir um importante instrumento de transmissão de informação aos poderes 

públicos e políticos. As IPSS podem funcionar como instrumentos de auxílio na tomada 

de decisões políticas de ação social pois dotam os poderes públicos de ferramentas 

essenciais no desenho de estratégias e medidas políticas individualizadoras, que têm em 

atenção as assimetrias existentes nas várias regiões que compõe o território nacional, e 

não generalizada a todo o território. É através de uma análise casuística e individualista 

que deve ser configurada a estratégia de prestação de serviços sociais. 

 
601Cfr. FARINHO, DOMINGOS SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do Estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit.3. 
602De relembrar que o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, não é um caso isolado: Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio, aprova o 
regulamento da atribuição de apoios financeiros pelas Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS), a pessoas coletivas privadas 
sem fins lucrativos, no âmbito da RNCCI. 
603Cfr.CARDONA, MARIA CELESTE e SANTOS, JOSÉ C. GOMES, «Apoio Fiscal do Estado às Instituições de Solidariedade 
Social» in «As Instituições Não-Lucrativas e a Ação Social em Portugal», Editora Vulgata, 1997, págs.77-78. 
604Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.337 
605Cfr.SOUSA, MARCELO REBELO DE, «Lições de Direito Administrativo – Volume I», Lisboa, Lex, 1999, pág. 417. 
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 Os autores MARIA CARDONA e JOSÉ SANTOS mencionam ainda as razões de 

coesão e estabilidade social, os incentivos públicos à criação e apoio às atividades 

desenvolvidas por estas instituições fomentam a adesão das comunidades ao 

voluntarismo e a adoção de comportamentos altruístas, ao mesmo tempo que permitem 

atenuar os riscos de agravamento das situações de necessidade sentidas pelas 

comunidades. 

 

O DL n.º 120/2015, de 30 de Junho e a Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho,606vem 

concretizar as ideias expostas. 

Quanto ao DL n.º 120/2015, no art.8º sob a epígrafe «Pressupostos da cooperação», 

estabelece que o Estado valoriza «o trabalho de proximidade das instituições» bem 

como, a «atuação das instituições que desenvolvem os seus serviços em rede, tendo em 

vista a prossecução de objetivos comuns do território onde se inserem».  

Por seu turno, a Portaria prevê, dentro do quadro dos acordos de cooperação, os 

«acordos atípicos» que nos termos da lei «consiste num acordo cuja resposta social a 

contratualizar implica, desde que devidamente justificada, uma alteração dos critérios 

padronizados, designadamente em função das características do território onde a 

resposta social se encontra implementada, da população a abranger, bem como dos 

recursos humanos a afetar e dos serviços a prestar»607. 

Os contornos específicos da escolha das IPSS como parceiro privado ao abrigo do 

DL n.º 138/2013 serão analisados mais a frente.  

 

Como já salientamos, a qualificação legal de uma instituição como IPSS e o 

reconhecimento da sua utilidade pública acarreta uma série de regalias e benefícios 

relacionados com o regime jurídico especialmente traçado ao perfil das instituições em 

apreço. O EIPSS contém a disciplina de todos os ciclos de vida das IPSS, desde a 

constituição, organização, funcionamento, gestão à respetiva extinção.  

A previsão e anuência legal da possibilidade das IPSS celebrarem acordos com a 

Administração decorre dos art.4º e ss do EIPSS. Na prática os acordos traduzem- se em 

importantes apoios financeiros concedidos às IPSS, mormente de financiamento das 

 
606Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, que «define os critérios define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo 
específico da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) e as IPSS ou legalmente equiparadas». 
Cfr. Art.45º Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, o diploma revogou o Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de maio, o Despacho 
Normativo n.º 31/2000, de 31 de julho e o Despacho Normativo n.º 2/2012, de 14 de fevereiro. 
607Cfr. Art. 8º b) e art.9º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho. 
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atividades e finalidades de solidariedade social que, por isso, são de maior importância 

se atendermos às finalidades não-lucrativa destas instituições. 

É possível traçar dois planos de financiamento distinto, o financiamento indireto das 

IPSS que decorre do estatuto fiscal benéfico e o financiamento direto que resultam da 

celebração de acordos com o Estado.  

Os acordos constituem mecanismos de realização do princípio da subsidiariedade e 

da cidadania social, para além de, em simultâneo, permitirem a concretização material e 

formal dos «apoios» do Estado de consagração constitucional608.  

O princípio da subsidiariedade é parte integrante do núcleo de princípios orientadores 

da atuação das IPSS. O art.11º da Lei n.º4/2007, de 16 de Janeiro609, afirma que «o 

princípio da subsidiariedade assenta no reconhecimento do papel essencial das pessoas, 

das famílias e de outras instituições não públicas na prossecução dos objetivos da 

segurança social, designadamente no desenvolvimento da ação social». Em 

conformidade, e em termos amplos, o princípio da subsidiariedade, à semelhança do 

princípio da cooperação que lhe está associado, tem como fundamento o 

reconhecimento da capacidade de atuação das IPSS sob o prisma da desnecessidade de 

o Estado prosseguir de modo direto as atribuições ou fins que possam ser alcançados de 

forma mais eficiente e eficaz pelas IPSS. Por outras palavras, ambos os princípios 

reiteram a idoneidade das IPSS no desempenho e desenvolvimento de atividades de 

cariz social.  

 

De um modo geral os princípios concretizam ou exemplificam o reconhecimento das 

competências das IPSS que, de algum modo, permite justificar a sua declaração como 

pessoa coletiva de utilidade pública, na medida em que ambos se reconduzem ao 

reconhecimento e valorização da importância para o interesse coletivo da atuação das 

instituições emergentes da sociedade civil. Razão pela qual a gestão de serviços 

públicos podem ser confiadas às instituições em análise.  

 
608Cfr.RAMOS, PAULO FERNANDO SIMÕES, «Perspetiva Administrativa da mudança de paradigma do Estado Social a partir 
das relações entre Instituições Particulares de Solidariedade Social e a Administração», in «revista e-pública», Fevereiro, N.º1, 2014, 
pág.10, disponível em http://e-publica.pt  
609Aprova as bases gerais do sistema de segurança social.  
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LICÍNIO LOPES entende que o princípio da subsidiariedade «foi transformado pela 

prática legislativa e pela Administração em princípio de repartição de 

responsabilidades,uma vez que a Administração tem vindo a devolver às organizações 

sociais o principal papel na prestação de serviços de ação social, reservando-se aquela 

para uma função reguladora e subvencionista»610.  

Conclui o autor que o princípio em questão ganhou força jurídica estruturante no 

domínio das políticas da Administração no campo da ação social. Inverteu-se o 

panorama da prestação dos serviços de ação social, onde anteriormente as IPSS 

assumiam um papel meramente complementar ao sistema da Administração, 

contemporaneamente, ocupam o papel principal enquanto a Administração ficou 

relegada para um papel garantístico. 

O princípio da subsidiariedade é admitido na nossa Constituição no art. 267º n.º1 na 

vertente da abertura da Administração às entidades privadas, com o intuito de aproximar 

os serviços públicos às populações e fomentar e incentivar a participação das entidades 

privadas na sua gestão efetiva611. Nas palavras de PAULO SIMÕES «os cidadãos não 

devem apenas esperar o funcionamento da democracia social como também participar 

ativamente nela, contribuindo para o «limar de arestas» do sistema de ação social»612.  

Este princípio encontra-se estreitamente interrelacionado com o princípio da 

participação e da solidariedade, ou seja, respetivamente, «o compromisso, a valorização 

e a responsabilização das instituições, das pessoas e da comunidade, numa perspetiva de 

colaboração mútua» e «a responsabilidade recíproca entre elementos de um grupo ou de 

uma comunidade, reforçando os laços sociais que os unem em prol do bem comum na 

realização das finalidades da cooperação»613. 

LICÍNIO LOPES fala a este respeito na concretização do princípio do Estado de 

Direito, alcançado através da democratização da organização administrativa por força 

da garantia da liberdade e autonomia da sociedade social civil614. 

Sem prejuízo, a aplicação do princípio da subsidiariedade carece de ser balizado sob 

pena de conduzir à desresponsabilização da Administração. A titularidade, a 

responsabilidade e a garantia de funcionamento do SNS, bem como dos restantes 

 
610Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», Almedina, 2009, pág.336-339. 
611PAULO SIMÕES considera que a «open Aministration» é visível no art.268º n.º1 e n.º 2 , por força da consagração do direito à 
informação, e no n.º4 em virtude da consagração da tutela jurisdicional efetiva e da legitimidade ativa das entidades privadas na 
defesa dos seus direitos e interesses. Cfr.RAMOS, PAULO FERNANDO SIMÕES, «Perspetiva Administrativa da mudança de 
paradigma do Estado Social a partir das relações entre Instituições Particulares de Solidariedade Social e a Administração», in 
«revista e-pública», Fevereiro, N.º1, 2014, pág.10, disponível em http://e-publica.pt. 
612Cfr.RAMOS, PAULO FERNANDO SIMÕES, «Perspetiva Administrativa da mudança de paradigma do Estado Social a partir 
das relações entre Instituições Particulares de Solidariedade Social e a Administração», ob.cit.,pág.10 -11.  
613Cfr. Art.6º d) e c) do DL n.º120/2015, de 30 de Junho. 



163 

 

sistemas que compõe a ação social, são constitucionalmente da incumbência da 

Administração e, por isso, indelegáveis. Assim o exige o princípio do primado da 

responsabilidade pública e o art.64º da CRP, «o direito à proteção da saúde é realizado, 

através de um serviço nacional de saúde universal e geral» e «incumbe prioritariamente 

ao Estado» assegurar o direito à proteção da saúde.  

Associado ao princípio da subsidiariedade surge o princípio da cooperação. A 

cooperação consiste «na relação de parceria estabelecida entre o Estado e as instituições 

com o objetivo de desenvolver um modelo de contratualização assente na partilha de 

objetivos e interesses comuns, bem como de repartição de obrigações e 

responsabilidades»615. Grosso modo, o princípio da cooperação remete para o fomento 

de políticas de cooperação entre o Estado e as IPSS, assente em um modelo que 

propicia a tendência de ampliação da participação da sociedade civil aos vários 

domínios abrangidos pelos fins de solidariedade social, de modo a dotar os mesmos de 

eficácia e eficácia, com a finalidade última de permitir a efetivação dos direitos sociais 

dos indivíduos, contemplados na Constituição Social.  

A concretização dos princípios teóricos para à prática foi operada recentemente pelo 

DL n.º 120/2015 que, entre outros, afirma «o reconhecimento da idoneidade das 

instituições, bem como da sua natureza particular e, consequentemente, do seu direito 

de livre atuação e da sua plena capacidade contratual (…)» (Princípio da 

subsidiariedade), «a corresponsabilização solidária do Estado no domínio do apoio 

técnico, por forma a favorecer o desenvolvimento das atividades e a prestação de 

serviços das instituições» (Princípio da Cooperação e da Solidariedade) e a 

«colaboração das instituições com o Estado no exercício da ação social, em ordem à 

otimização das respostas e à rentabilização dos recursos financeiros disponíveis para o 

efeito» (Princípio da Participação e da Solidariedade)616. 

LICÍNIO LOPES qualifica as instituições não lucrativas que atuam no domínio da 

saúde, ação social e edução ao abrigo de formas jurídicas de cooperação como «sujeitos 

primários das políticas públicas»617. 

Surge neste contexto, em virtude do crescimento acentuado da atuação do setor 

privado não lucrativo no presente domínio, e, por oposição à presença do fenómeno da 

                                                                                                                                
614Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.340-341. 
615Cfr. Art.2º do DL n.º 120/2015, 30 de Junho - Estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a 
cooperação entre o Estado e as entidades do setor social e solidário. 
616Cfr. Art.5º b), d), e) do DL n.º 120/2015, 30 de Junho.  
617Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», Coimbra 
Editora, 2008, pág. 675. 
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privatização 618 , o termo «terceirização» enquanto fenómeno de «participação das 

organizações do terceiro setor na execução de tarefas públicas, sendo essa participação 

organizada e disciplinada através de instrumentos de cooperação» entre as instituições e 

o Estado619. A cooperação pode ser desenvolvida e concretizada nas seguintes áreas do 

domínio social do Estado: Segurança Social; Emprego e Formação Profissional; 

Educação e Saúde620, todas elas tipificadas no art.1º-A do EIPSS.  

 

Atualmente está em vigor o Compromisso de Cooperação para o setor social e 

solidário, Protocolo para o biénio 2015/2016, celebrado entre o Ministérios da Saúde, da 

Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e a União das 

Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e 

a União das Mutualidades Portuguesas621.  

A celebração de acordos entre as IPSS e a Administração, na figura máxima do 

Estado, é um dado adquirido no nosso ordenamento jurídico. Os acordos de gestão e de 

cooperação contemplados no DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, não constituem 

nenhuma novidade. De facto, já existiram experiências semelhantes no âmbito da 

segurança social, cuja disciplina se encontrava plasmada no Despacho Normativo n.º 

75/92, recentemente revogado pela Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho.  

Além dos acordos de cooperação e de gestão são de destacar alguns dos programas 

desenvolvidos que representam apoios financeiros do Estado às IPSS, tais como, o 

Fundo de Socorro Social (FSS), o Programa de Investimentos e Despesas de 

Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e o Programa de Alargamento 

da Rede de Equipamentos Sociais (PARES).  

A publicação do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro representa o alargamento dos 

instrumentos de contratualização da Administração e das IPSS, ao setor da Saúde. 

Finalizadas as notas introdutórias, importa analisar concretamente o DL n.º 138/2013. 

 

 2.2. SNS e IPSS: Dos Acordos de Gestão e de Cooperação 
 

 
618Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 402-407. 
619Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág. 406. 
620Cfr. Art.5º do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
621Dando cumprimento à exigência do art.9º do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
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A legitimidade jurídica dos acordos em análise decorre, de modo implícito, do art.63º 

n.º5 da CRP e explícito da Lei de Bases da Saúde622 quando a mesma refere que «para 

efeito do direito da proteção da saúde, o Estado (…) celebra acordos com entidades 

privadas para a prestação de cuidados e apoia e fiscaliza a restante atividade privada na 

área da saúde».  

O EIPSS concretiza o «apoio» do Estado ínsito no art.63º n.º5 da CRP. O EIPSS 

estabelece que «O Estado aceita, apoia e valoriza o contributo das instituições na 

efetivação dos direitos sociais dos cidadãos individualmente considerando», 

acrescentando no número seguinte que «o contributo das instituições s e o apoio que às 

mesmas é prestado pelo Estado concretizam-se em formas de cooperação a estabelecer 

mediante acordos»623.  

Com a aprovação do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, foi materializada a 

celebração dos acordos de gestão, de cooperação e das convenções entre o Estado e as 

IPSS na área da Saúde no entanto, o regime jurídico contemplado no DL n.º 138/2013 

não se afigura como bastante ou suficientemente abrangente e claro na regulação dos 

vários aspetos dos acordos de gestão, de cooperação e das convenções, necessitando, 

por via disso, de ser articulado com outros diplomas legais624. A regra de articulação do 

DL n.º 138/2013 com a Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio, decorre do próprio art.1º, «o 

presente DL define as formas de articulação (…) enquadradas no regime da Lei de 

Bases da Economia Social».  

Posteriormente à publicação do DL n.º138/2013 foi aprovado o DL n.º 120/2015, de 

30 de Junho que estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve 

obedecer a cooperação entre o Estado e as entidades do setor social e solidário, 

aplicável às várias áreas do domínio social do Estado, inclusivamente à Saúde625. Para 

efeito de aplicação subjetiva do DL n.º120/2015, o «setor social e solidário» engloba o 

conjunto das IPSS, ou legalmente equiparadas626  que, na prática se reconduzem as 

entidades que integram a «economia social»627que delimita o âmbito subjetivo do da Lei 

de Bases da Economia Social628.  

A Lei de Bases da Economia Social e o DL n.º 120/2015 consagram o importante 

princípio da estabilidade das relações entre o Estado e as instituições629 à semelhança do 

que se encontra estabelecido no EIPSS quando é expresso que «as instituições ficam 

 
622Cfr. Base IV n.º 2 da Lei de Bases da Saúde.  
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obrigadas ao cumprimento das cláusulas dos acordos de cooperação que vierem a 

celebrar com o Estado»630631. 

A Lei de Bases da Economia Social e o DL n.º 120/2015 determinam ainda a regra 

da subsidiariedade. No primeiro diploma é fixado a subsidiariedade do mesmo em 

relação ao EIPSS632 enquanto o DL n.º 120/2015 determina o caracter subsidiário do 

regime em relação ao DL n.º138/2013, «os critérios, as regras e as formas em que 

assenta o modelo específico de contratualização com as instituições, em cada domínio 

social do Estado referido no artigo 5.º [alínea d) Saúde], constam de diplomas 

próprios»633. 

O art.1º do DL n.º138/2013 (adiante designado por DL) fixa uma dualidade de 

objetos. Se por um lado o DL define as formas de articulação do Ministério da Saíde e 

dos estabelecimentos e serviços do SNS com as IPSS, por outro estabelece o regime de 

devolução dos hospitais das misericórdias.  

Na presente dissertação, iremos enfatizar o primeiro objeto enunciado sem, todavia, 

negligenciar o regime de devolução dos hospitais das misericórdias.  

Antes de mais, e como já referido, é importante destacar a inaplicabilidade do DL 

n.º138/2013 aos contratos celebrados no âmbito da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados634.  

Quanto às formas jurídicas de articulação do SNS com as IPSS, o art.2º n.º1 do DL 

elenca as modalidades «típicas» ou «nominadas»: i) do acordo de gestão; ii) acordo de 

cooperação e iii) as convenções635. Este preceito carece de breves observações.  
                                                                                                                                
623Cfr.Art.4º n.º1 e n.º2 do EIPSS. 
624Os diplomas auxiliares na regulação e análise em matéria de acordos de gestão e cooperação são:i) O EIPSS;  ii) A Lei n.º 4/2007, 
de 16 de Janeiro – Estabelece as bases gerais do sistema de segurança social; iii) A Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio- Estabelece as 
bases gerais do regime jurídico da economia social; iv) O DL n.º 139/2013, de 9 de Outubro - Estabelece o novo regime jurídico das 
convenções que tenham por objeto a realização de prestações de cuidados de saúde aos utentes do SNS; v) O DL n.º 120/2015, de 
30 de Junho - Estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a cooperação entre o Estado e as 
entidades do setor social e solidário; vi) A Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho -define os critérios, regras e formas em que 
assenta o modelo específico da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) e as instituições 
particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas. 
625Cfr. Art. 5º d) do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
626Cfr.Art. 4º do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho e art.1º do EIPSS. 
627Cfr.Art.2ºda Lei n.º30/2013, de 8 de Maio «Entende-se por economia social o conjunto das atividades económico sociais, 
livremente levadas a cabo pelas entidades referidas no artigo 4.º da presente lei» (n.º1) ; «As atividades previstas no n.º 1 têm por 
finalidade prosseguir o interesse geral da sociedade, quer diretamente quer através da prossecução dos interesses dos seus membros, 
utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes» (n.º2). 
628Cfr. Art.4º da Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio «Integram a economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo 
ordenamento jurídico português: a) As cooperativas; b) As associações mutualistas; c) As misericórdias; d) As fundações; e) As 
instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; f) As associações com fins altruísticos que 
atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; g) As entidades abrangidas pelos subsectores 
comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social e h) Outras entidades dotadas de 
personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos no artigo 5.º da presente lei e constem 
da base de dados da economia social».  
629Cfr. Art.7 e) do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho e art.9º d) da Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio. 
630Cfr. Art.4º-A do EIPSS. 
631Cfr. Art. 34º da Portaria n.º 196-A/2015. 
632Cfr.Art.3º da Lei n.º30/2013, de 8 de Maio. 
633Cfr.Art.11º do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
634Cfr.Art.2º n.º6 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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Desde logo cumpre assinalar que o DL n.º138/2013 não prevê a globalidades das 

formas jurídicas de cooperação, a saber: i) Acordo de cooperação; ii) Acordo de gestão; 

iii) Protocolo e iv) Convenção636. Daqui se depreende que não se encontra prevista a 

modalidade do Protocolo637. Não obstante, o diploma estabelece a abertura a outros 

modelos de contratualização «as formas de articulação previstas (…) não prejudicam 

outros modelos de contratualização das IPSS com fim de saúde nos termos 

estabelecidos noutros diplomas legais»638639. A mesma abertura ou flexibilidade está 

patente no DL n.º120/2015 «A cooperação pode ainda assumir outras formas específicas 

consoante o domínio do Estado a que respeita»640. Os preceitos referenciados aparentam 

apontar para os designados acordos «atípicos» ou «inominados» que a Portaria n.º 196-

A/2015 acolhe expressamente641. 

No que diz respeito às convenções, importa advertir que à data da publicação do 

presente DL foi aprovado e publicado o DL n.º 139/2013 que tem justamente por objeto 

as convenções, por essa razão, as convenções não serão alvo de análise.  

Perante o exposto o enfoque principal será dirigido aos acordos de gestão e de 

cooperação. 

 

2.2.1. Acordo de Gestão 

 Em sentido amplo, o acordo de gestão é um contrato escrito642 que «visa confiar 

às instituições as instalações e a gestão de um estabelecimento de apoio social, de 

natureza pública»643. No domínio específico da cooperação entre as EPISS e o ISS, I. P. 

a Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho, admite um duplo objeto do acordo de gestão «o 

acordo de gestão pode prever a transferência de um equipamento social de natureza 

pública, numa das seguintes formas: a) A gestão do funcionamento do equipamento 

social ou b) A gestão do funcionamento e cumulativamente a cedência a título gratuito 

do edificado, em regime de comodato»644645. 

                                                                                                                                
635Cfr. Art.2º n.º1 a), b) e c) do DL 138/2013, de 9 de Outubro. 
636Cfr. Art.10º do n.º 1 do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
637Cfr. Art.10º n.º 4 do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho e Art.7º n.º4 da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho «O protocolo é um 
contrato escrito que estabelece um modelo de partilha de responsabilidades, para o desenvolvimento de projetos e medidas 
inovadoras de ação social, que concorram para a resolução de situações identificadas nos territórios». 
638Cfr.2º n.º5 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
639A título de exemplo, os Protocolos estão previstos no DL n.º 120/2015, de 30 de Junho e na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de 
Julho. 
640Cfr. Art.10 n.º6 do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
641Cfr. Art.8º b) e art. 9º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho. 
642Cfr.Art.7º n.º3 da Portaria n.º 196-A/2015. 
643Cfr. Art.1º n.º3do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho. 
644Cfr. Art. 21º da Portaria n.º 196-A/2015. 
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No concreto âmbito do DL n.º 138/2013, «o acordo de gestão tem por objeto gestão 

de um estabelecimento do SNS»646.  

A partir de uma rápida análise do DL n.º 138/2013 é possível concluir que o 

legislador ordinário optou, quanto à disciplina do acordo de gestão e do acordo de 

cooperação, por uma regulamentação maioritariamente conjunta. Apesar das 

particularidades que distinguem os acordos de gestão dos acordos de cooperação, surge 

em favor deste desenho a Portaria n.º 196-A/2015 (adiante designada por «Portaria»), 

visto que no âmbito do modelo de cooperação entre o ISS, I. P.647e as IPSS o regime 

jurídico instituído prevê, similarmente, uma disciplina comum para os acordos de gestão 

e dos acordos de cooperação648.  

Quanto a este último diploma legal, a justificação para o regime reside no art.22º n.º2 

da Portaria, o preceito «denuncia» a dupla vertente do acordo de gestão ao estabelecer 

que «para o funcionamento da resposta social», o acordo de gestão pressupõe a 

celebração prévia de um acordo de cooperação.   

No que concerne aos EIPSS, os acordos de gestão são admitidos pelas normas 

estatutárias do art.4º n.º3 do EIPSS «as instituições podem encarregar-se, mediante 

acordos, da gestão de instalações e equipamentos pertencentes ao Estado ou às 

autarquias locais»649.  

 

2.2.2. Acordo de Cooperação 

O acordo de cooperação consiste no contrato escrito650que «visa o apoio para o 

desenvolvimento de um serviço ou equipamento»651. A este propósito, a Portaria prevê 

no âmbito da cooperação no domínio da segurança social dois tipos de acordos de 

cooperação, os acordos típicos e os acordos atípicos652.  

                                                                                                                                
645Os acordos de gestão carecem de homologação .Cfr.Art. 27º n.º1 b) n,º2 da Portaria n.º 196-A/2015. 
646Cfr. Art.2º n.º1 a) do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 
647Forma abreviada de «Instituto da Segurança Social, I. P.».  
648Cfr. Art. 10º  a 13º e Art.32º a 39 ºda Portaria n.º 196-A/2015. 
649Cfr.Art.4º n.º3 do EIPSS atualmente em vigor e art.4º n.º4 do anterior EIPSS.  
650Cfr. Art.7º n.º3 da Portaria n.º 196-A/2015. 
651Cfr. Art. 10º n.º2 do DL n.º 120/2015, de 30 de Junho.  
652Cfr. Art.8º da Portaria n.º 196-A/2015 «a) Acordo típico — consiste num acordo cuja resposta social a contratualizar obedece a 
um valor de financiamento padronizado por utente ou família, face à despesa de funcionamento que está associada ao 
desenvolvimento da resposta social; b) Acordo atípico — consiste num acordo cuja resposta social a contratualizar implica, desde 
que devidamente justificada, uma alteração dos critérios padronizados, designadamente em função das características do território 
onde a resposta social se encontra implementada, da população a abranger, bem como dos recursos humanos a afetar e dos serviços 
a prestar».O acordo atípico fica condicionado à emissão de um parecer prévio (art.9º n.º1) , à avaliação do estudo socioeconómico 
(art.9º n.º3) bem como carece de homologação (art.27º n.º1 a). VASCO ALMEIDA apresenta, entre outos, os seguintes 
exemplos de acordos «atípicos» realizados no domínio das respostas sociais: «intervenção precoce»; «centros comunitários», 
«centros de alojamento temporário»; «equipa de rua para pessoas sem-abrigo»; «acolhimento familiar de crianças e jovens». 
Cfr.ALMEIDA, VASCO, «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», Março de 
2010, Universidade de Coimbra, pág.167.  
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No específico domínio da Saúde e do DL em análise, o acordo de cooperação «visa a 

integração de um estabelecimento de saúde pertencente às IPSS no SNS, o qual passa a 

assegurar as prestações de saúde nos termos dos demais estabelecimentos do SNS».   

Os acordos de cooperação são genericamente admitidas no EIPSS no art.4º n.º2 do 

EIPSS, «o contributo das instituições e o apoio que às mesmas é prestado pelo Estado 

concretizam-se em formas de cooperação a estabelecer mediante acordos» e, 

especificamente, no art. 28º do EIPSS, no domínio do destino de bens integralmente 

adquiridos com subsídios de entidades oficiais, «(…) salvo se tiver sido previsto outro 

destino em acordo de cooperação»..  

Quanto ao regime jurídico de devolução dos hospitais das misericórdias, apenas são 

admitidos os acordos de cooperação, «os hospitais das misericórdias (…) podem ser 

devolvidos às misericórdias mediante a celebração de acordos de cooperação» (art.13º 

n.º1), «nos termos a definir no acordo de cooperação (…)» (art.13º n.º5) e «o acordo de 

cooperação a celebrar (…)» (art.14º). A previsão exclusiva do acordo de cooperação 

neste domínio justifica-se tendo em consideração o objeto do acordo – a devolução, ou 

seja, «a reversão da posse com cessação da exploração dos estabelecimentos»653.  

Resulta do exposto que o acordo de cooperação goza de uma previsão mais alargada, 

na medida em que se encontra previsto ora no regime jurídico relativo as formas de 

articulação entre o SNS e as IPSS, ora no regime jurídico em matéria de devolução dos 

hospitais das misericórdias (art.1º). 

 

2.2.3. Acordo de gestão e acordo de cooperação – Disciplina Comum 

A disciplina comum dos acordos de cooperação e dos acordos de gestão estende-se 

pelos artigos 3º a 12º e 15º a 16º. 

Sem prejuízo, importa fazer uma breve referência a ausência no DL de uma norma 

similar à da Portaria 196-A/2015 que determine os requisitos gerais para o 

estabelecimento de uma relação de cooperação em sentido amplo, onde se incluem as 

formas jurídicas da gestão, cooperação e os protocolos. Dispõe o art.5º da Portaria que 

são requisitos gerais: a) O registo da instituição, nos termos do EIPSS; b) A verificação 

de que as atividades desenvolvidas ou a desenvolver se enquadram nos objetivos 

estatutários da instituição; c) O exercício legal de mandato dos titulares dos órgãos da 

instituição; d) A verificação do cumprimento do disposto no artigo 21.º -A do Estatuto 
 
653Cfr. Art.13º n.º2 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
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das IPSS e e) A regularidade da situação das IPSS perante a Administração Fiscal e a 

Segurança Social. Apesar de não previstos no DL, estes pré-requisitos devem ser 

observados pelas IPSS.  

No que concerne ao âmbito pessoal, o art.3º identifica como sujeitos/partes da 

relação jurídica subjacente aos acordos as IPSS e as ARS654655656657ou as IPSS e a ACSS, 

I.P.658659as consoante o respetivo âmbito do acordo seja, respetivamente, regional ou 

nacional660661.  

A legitimidade da ACSS, I.P para a celebração de acordos decorre do art.3º n.º2 b) da 

respetiva Lei Orgânica «a ACSS, I. P., prossegue as seguintes atribuições (…) 

desenvolver e implementar acordos com entidades prestadoras de cuidados de saúde 

(…)». Quanto à legitimidade da ARS para o mesmo fim, estabelece o art. 5º n.º2 f) da 

Lei Orgânica da ARS o seguinte, «compete ainda ao conselho diretivo [das 

ARS]:Contratar a prestação de cuidados de saúde com entidades prestadoras de 

cuidados de saúde, públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos, designadamente 

mediante a celebração de acordos, convenções e contratos programas». 

Quer os acordos de gestão, quer os acordos de cooperação carecem, para que possam 

produzir efeitos, de homologação do membro do Governo responsável pela área de 

saúde662. Nos termos do art.1º da LOMS «O Ministério da Saúde (…) é o departamento 

governamental que tem por missão definir e conduzir a política nacional de saúde»663; 

Base VI da LBS «cabe ao Ministério da Saúde propor a definição da política nacional 

de saúde, promover e vigiar a respetiva execução e coordenar a sua ação com a dos 

ministérios que tutelam áreas conexas» acrescenta o XXVI da LBS que o SNS é 

tutelado pelo Ministro da Saúde (MS).  

 
654Art.4º n.º1 do DL n.º 11/93, de 15 de Janeiro e art.2º n.º2 da Lei Orgânica da ARS – DL n.º22/2012, de 30 de Janeiro, as regiões 
de saúde são as: do Norte (Porto); do Centro (Coimbra); de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa); do Alentejo (Évora) e do Algarve (Faro). 
655Administrações Regionais de Saúde - Cfr. Art.1º da Lei orgânica, DL n.º 22/2012, de 30 de janeiro, art.1º «as ARS são institutos 
públicos integrados na administração indireta do Estado, dotados de autonomia administrativa, financeira e património próprio». 
656Cfr. Base XXVI n.º1 da Lei de Bases da Saúde «O Serviço Nacional de Saúde é tutelado pelo Ministro da Saúde e é administrado 
a nível de cada região de saúde pelo conselho de administração da respetiva administração regional de saúde». 
657 Cfr. Base XXVIIn.º1 da Lei de Bases da Saúde «As administrações regionais de saúde são responsáveis pela saúde das 
populações da respetiva área geográfica, coordenam a prestação de cuidados de saúde de todos os níveis e adequam os recursos 
disponíveis às necessidades, segundo a política superiormente definida e de acordo comas normas e diretivas emitidas pelo 
Ministério da Saúde».  
658Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. – Cfr. Art.1º da Lei orgânica – DL n.º 206/2015,de 23 de setembro «ACSS, I. P., 
é um instituto público, de regime especial, nos termos da lei, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa e financeira e de património próprio». 
659Cfr. Art.2º do  DL n.º 206/2015,de 23 de setembro «A ACSS, I. P. tem jurisdição sobre todo o território continental, sem prejuízo 
das atribuições de âmbito nacional que lhe sejam atribuídas por diplomas próprios» (n.º1); «A ACSS, I. P., tem sede em Lisboa» 
(n.º2). 
660Cfr.Art.3º n.º1 e n.º2 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
661Cfr.Art.15º n.º1 do DL n.º11/93, de 15 de Janeiro «os planos e programas de ação com âmbito nacional ou regional são aprovados 
por despacho do Ministério da Saúde». 
662Cfr. Art.3º n.º1 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
663Cfr.Art.1º do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro. 
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Estabelecendo um paralelo ao que se encontra previsto no art.27º da Portaria, o 

preceito apenas determina a homologação dos acordos de cooperação atípicos e dos 

acordos de gestão, além de fixar a condicionante da comunicação da homologação para 

a produção de efeito dos acordos. Ficam de fora deste quadro de exigências os acordos 

de cooperação típicos.  

Em matéria de acordos de âmbito nacional e regional, importa referir que a LBS na 

Base XII n.º3 e na Base XXVII n.º3 e) consagra expressamente a competência do 

conselho de administração das ARS em «contratar com entidades privadas a prestação 

de cuidados de saúde aos beneficiários do SNS na respetiva região» contudo, acrescenta 

na parte final, «sem prejuízo de acordos de âmbito nacional sobre a mesma matéria». 

Portanto, a competência referida cessa ou, por outras palavras, não podem ser 

celebrados acordos de âmbito regional quando existam acordos de âmbito nacional 

sobre a mesma matéria. A razão pode estar relacionada com o caráter supérfluo da 

celebração de acordos de âmbito regional quando os mesmos já são objeto de acordos 

de âmbito nacional, visto os últimos serem aplicáveis ao nível de todo o território 

nacional e não apenas nos limites territoriais da uma determinada região de saúde664.  

As uniões, federações e confederações de IPSS podem igualmente celebrar acordos 

de gestão, cooperação e convenções665, e ser sujeitos da relação jurídica em apreço, por 

força dos poderes de representação conferida pelo EIPSS666. Em conformidade do que 

sugere o EIPSS667 e à semelhança do que encontra previsto na Portaria668. 

O art.4º fixa os princípios orientadores dos acordos entre as IPSS e o SNS.  

Ressaltam de entre os princípios elencados no preceito os de carater iminentemente 

económico-financeiros, isto é, o princípio da demonstração e garantia da economia, 

eficácia e eficiência dos acordos e da sustentabilidade financeira669 e o princípio da 

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

e do setor social, que atuam na área da saúde670. Estes princípios refletem as finalidades 

da cooperação do Estado e das instituições tais como, a otimização dos recursos 

humanos e técnicos 671  e da colaboração multilateral reforçada 672 , respetivamente. 

Interessa relembrar que um dos objetos do DL n.º138/2013 consiste, justamente, na 

 
664Cfr.Art. 4º do DL n.º 11/93, de 15 de Janeiro. 
665Cfr. Art.3º n.º3 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
666Cfr.Art. 3º n.º3 do DL n.º138/2013 e o art. 88º n.º1 d) do EIPSS.  
667Cfr.Art.4º-B n.º2 do EIPSS. 
668Cfr.Art. 43º da Portaria n.º196-A/2015. 
669Cfr.Art. 4º n.º1 d) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
670Cfr..Art.4º n.º1 e) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
671Cfr. Art.7º b) do DL n.º120/2015, de 30 de Junho. 
672Cfr. Art.7º g) do DL n.º120/2015, de 30 de Junho. 
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definição de formas de articulação do MS e dos estabelecimentos e serviços do SNS 

com as IPSS.  

A convocação dos parceiros privados, quer no âmbito das parecerias público- 

privadas, quer no presente âmbito das parcerias público-sociais, tiveram como principal 

motivação o aproveitamento das boas práticas privadas de gestão e o incremento da 

eficácia e eficiência do sistema de saúde673.  

Os restantes princípios contemplado no preceito estão estreitamente 

interrelacionados com os deveres das IPSS (art.10º). Nesse sentido é possível 

estabelecer uma ligação direta entre o princípio de prestação atempada «das 

informações necessárias ao acompanhamento do acordo»674com o dever de prestar às 

entidades fiscalizadoras «as informações e esclarecimentos necessários ao desempenho 

das suas funções»675; o dever de facultar as informações estatísticas676 e o dever de 

respeito pelos «protocolos, requisitos e especificações técnicas para recolha, tratamento 

e transmissões de informação clínica e administrativa» que tenham sido contratualmente 

definidas677678.  

A este propósito estatui a Lei Orgânica da ACSS, I.P que «As entidades integradas 

no SNS, independentemente da natureza jurídica, incluindo as entidades com contrato 

ou convenção no âmbito do SNS devem prestar à ACSS, I. P., toda a informação 

indispensável à prossecução das suas atribuições, nomeadamente a necessária à 

coordenação, monitorização e controlo das atividades do SNS»679. 

Os deveres enunciados podem, em última instância e através de uma interpretação 

extensiva, ser reconduzidos ao princípio da boa articulação entre as várias entidades que 

desenvolvem atividades no setor da saúde680681e ao princípio do respeito das IPSS pelas 

orientações técnicas emanadas pelo Ministério da Saúde682.  

Quanto ao princípio da realização das prestações de saúde de acordo com as regras 

aplicáveis ao SNS683684- que orientou também a atividade das entidades gestoras no 

âmbito das parcerias público privadas 685  - este princípio é o mais vasto e exige o 

 
673Cfr. Art.4º b) da Portaria n.º196-A/2015, a cooperação visa «garantir maior eficácia e eficiência dos recursos de resposta às 
necessidades das populações». 
674Cfr.Art.4º n.º1 c) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
675Cfr.Art.10º b) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
676Cfr.Art.10º c) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
677Cfr. Art.10º d) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
678Cfr. Art.12º g), h) e i) da Portaria n.º196-A/2015. 
679Cfr. Art.3º n.º8 do DL n.º 35/2012, de 15 de fevereiro. 
680A propósito da relação articulação/informação, a Base XII n.º2 da Lei de Bases da Saúde, «Deve ser promovida a intensa 
articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde (...) e garantindo permanentemente a circulação recíproca e confidencial da 
informação clínica relevante sobre os utentes. 
681Cfr.Art.4º d) da Portaria n.º196-A/2015, a cooperação tem como objetivo «potenciar uma atuação concentrada dos diversos 
organismos e entidades envolvidas, na prossecução dos fins de interesse público». 
682Cfr. Art.4º n.º1 a) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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cumprimento de múltiplos deveres como «a prestação de cuidados de saúde de 

qualidade aos utentes do SNS, em tempo útil, nas melhores condições de atendimento, 

não estabelecendo qualquer tipo de discriminação»686687. Estas exigências justificam-se 

face a natureza do direito à saúde, direito social constitucionalmente consagrado (art.64º 

CRP) e estreitamente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana688 

(art.1º e 13º n.º1 da CRP) e do princípio da igualdade 689(art.13º CRP), especialmente na 

vertente da não discriminação em razão da situação económica do utente.  

As preocupações levantadas aquando da implementação das parcerias público-

privadas na saúde, motivados pelos fins lucrativos prosseguidos pelos parceiros 

provenientes do segundo setor, procuram ser colmatadas nas parcerias publico-sociais, 

partindo da garantia estatuária da ausência de fins lucrativos dos «novos» parceiros do 

Estado. Aliás, resulta da Lei de Bases da Economia Social que as entidades da economia 

social, IPSS, desenvolvem a respetiva atividade com respeito pelo princípio do 

«primado das pessoas e dos objetivos sociais» e do princípio do respeito pelos valores 

da solidariedade, da igualdade, da não discriminação, da coesão social, da justiça e da 

equidade690. Para além de que devem assegurar «os necessários níveis de qualidade, 

segurança e transparência» no exercício das respetivas atividades691. A Lei de Bases da 

Saúde consagra o direito de reclamação do utente692. 

Sem embargo, a submissão da atividade das IPSS às regras do SNS representa mais 

uma garantia da não discriminação dos utentes e da diminuição da qualidade dos 

serviços de saúde em favor do incremento das receitas provenientes da prestação de 

cuidados de saúde. Outra medida garantística diz respeito a fixação da tabela de preços 

a cobrar pelos serviços prestados, nos termos do art.7º a tabela de preços a aplicar no 

âmbito dos acordos, para além de ser aprovado pelo membro do Governo responsável 

pela área de saúde, tem «por referência as tabelas de preços estabelecidas para os 

hospitais do SNS».  

 

                                                                                                                                
683Cfr. Art.4º n.º1 a) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
684Cfr.12º a) da Portaria n.º196-A/2015 a cooperação tem como objetivo «garantir o funcionamento do serviço e equipamento social, 
de harmonia com a legislação em vigor e com as normas inscritas no respetivo acordo».  
685No âmbito das vagas de implementação dos Hospitais PPP. Cfr. Art.9º n.º1 do DL n.º185/2002, de 20 de Agosto. 
686Cfr. Art.10º a) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
687Cfr. Base XII n.º6, Base XXX n.º2 e Base n.º1 XXXIX da Lei de Bases da Saúde. 
688Cfr.Art.12º c) da Portaria n.º196-A/2015, «no âmbito da celebração de um acordo de cooperação a instituição obriga-se a: (…) 
assegurar as condições de bem-estar dos utentes no respeito pela dignidade humana (…)». 
689Cfr.Art.12º d) e e) da Portaria n.º196-A/2015, «no âmbito da celebração de um acordo de cooperação a instituição obriga-se a: d) 
proceder à admissão de utentes com base nos critérios definidos nos respetivos estatutos e regulamentos; e) privilegiar as pessoas e 
os grupos, social e economicamente mais desfavorecidos».  
690Cfr.art.5º a), e) da Lei n.º30/2013, de 8 de Maio. 
691Cfr.Art.8º da Lei n.º30/2013, de 8 de Maio. 
692Cfr. Base XIV n.º1 g) da Lei de Bases da Saúde. 
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Quanto à tabela de preços a aplicar aos acordos, a Portaria n.º 234/2015, de 7 de 

Agosto, aprova o regulamento e as tabelas de preços das instituições e serviços 

integrados no SNS693 e revoga a Portaria n.º 20/2014, de 29 de Janeiro, diploma que 

regulamentava a tabela de preços vigente em 2014. 

O art.4º n.º2 não pode ser negligência devido à importante consagração do «respeito 

pela autonomia de organização, gestão e administração das IPSS, bem como o 

prosseguimento dos fins de solidariedade e ajuda aos mais carenciados, em ligação 

direta às populações em que estão inseridas». Este preceito representa uma reafirmação 

das normas estatutárias das IPSS, mais precisamente do art.4º n.º 4, «o apoio do Estado 

não pode constituir limitação ao direito de livre atuação das instituições». O preceito 

funciona como um limite máximo da imposição de obrigações e deveres às IPSS e dos 

poderes de controlo exercidas pelo Estado sobre as mesmas, funcionando como um 

«núcleo duro» de liberdades das IPSS com acordos celebrados com o Estado. Sem 

prejuízo, e apesar de gozarem desse espaço de liberdade têm que cumprir com os 

requisitos de eficiência e eficácia e de qualidade a que estão contratualmente 

incumbidas.  

Às ARS compete a função de controlo e acompanhamento dos acordos694, funções 

que se traduzem na avaliação da qualidade e acessibilidade dos cuidados prestados pelas 

IPSS – assegurar o cumprimento dos deveres mencionado supra - zelar pelo 

cumprimento integral dos acordos; efetuar fiscalizações e apresentar à ACSS, I.P, um 

relatório anual sobre os resultados do acompanhamento e da avaliação dos acordos695. 

As ARS e a ACSS, IP, ficam incumbidas de manter atualizada toda a informação 

relativas aos acordos no sistema de informação único que cabe a ACSS, I.P 

operacionalizar696. Nos termos do art.12º a informações relativas às IPSS com acordos 

celebrados com o Estado devem ser publicitados nos moldes definidos pela ACSS,I.P.  

O DL amite ainda a constituição de comissões de acompanhamento para efeito de 

acompanhamento da execução dos acordos. A Portaria também prevê a constituição de 

comissões de acompanhamento697.  

O art.5º elenca os vários aspetos contratuais que formam o conteúdo dos acordos.  

 
693Cfr. Art.2º n.º2 daPortaria n.º 234/2015, de 7 de Agosto, «Encontram-se também abrangidos pela presente portaria, no âmbito das 
respetivas valências, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P., o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P., 
salvo quando o valor das prestações de saúde esteja fixado em tabelas próprias».  
694Cfr.Art.3º n.º2 f) do DL n.º 22/2012 de 30 de janeiro «São atribuições de cada ARS, I. P., (…) Negociar, celebrar e acompanhar, 
de acordo com as orientações definidas a nível nacional, os contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem como 
efetuar a respetiva avaliação e revisão, no âmbito da prestação de cuidados de saúde» 
695Cfr.Art.11º n.º1 a),b) e c) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
696Cfr.Art.11º n.º2 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
697Cfr. Art.40º da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
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Neste ponto é possível identificar alguns aspetos em comum com as parcerias 

público-privadas no domínio da saúde. Assim, o preceito admite a possibilidade de 

fornecimento de prestações acessórias698. Julgamos que deve ser aplicado o mesmo 

princípio que se aplicava as parcerias público-privadas, ou seja, se por um lado, as 

receitas obtidas com as prestações acessórias constituem receitas próprias das IPSS699 

de harmonia com o art.1º-B n.º2 do EIPSS, por outro, não podem comprometer nem o 

cumprimento das obrigações assumidas, especialmente a realização das prestações de 

saúde no âmbito do SNS700.  

A regulação das penalizações por incumprimento também constava da 

regulamentação do modelo de parcerias público-privadas e era aplicado no caso de 

«incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das suas 

obrigações»701.  

No caso de incumprimento grave das obrigações de serviço público, o art.15º prevê a 

resolução do acordo. 

 Em caso de resolução do acordo a ARS assume, a título temporário, a gestão do 

estabelecimento de saúde objeto do acordo de gestão ou de cooperação – o preceito não 

é aplicável às convenções702.  

Quanto à duração dos acordos, o art.8º fixa que os acordos são válidos por períodos 

até cinco anos com a possibilidade de renovação automática, salvo quando, com 

antecedência mínimo de 180 dias ao termo de cada período de vigência, uma das partes 

denunciar o acordo. O preceito não estabelece nenhum limite ou número máximo de 

renovações possíveis, pelo que se depreende que o acordo pode ser renovado até que 

uma das partes exerça a faculdade de denúncia do acordo703704. É necessário distinguir o 

art.8º n.º1 do art.14º b) visto que para os acordos de cooperação celebrados ao abrigo do 

regime de devolução dos hospitais das misericórdias o prazo é de 10 anos, com a 

possibilidade de renovação.  

 
698Cfr.Art.5 º nº1 k) do DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto.  
699Cfr.Art.8.º n.º3 do DR nº 14/2003 de 30 de Junho de 2003. 
700Cfr.Art.8º n.º1 do DR nº 14/2003 de 30 de Junho de 2003. 
701Cfr.Art.22º do DR nº 14/2003 de 30 de Junho de 2003. 
702Cfr.Art.15º n.º1 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
703Cfr.Art.8º n.º1 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
704 De relembrar que no contexto da implementação dos hospitais PPP no setor da saúde o DR n.ºº14/2003 de 30 de Junho de 2003 
previa os seguintes prazos para os contratos de gestão, do estabelecimento hospitalar e do edifício hospitalar, respetivamente:Cfr. 
Artigo 23ºn.º1 «O prazo do contrato de gestão relativo ao estabelecimento hospitalar é, no máximo, de 10 anos, podendo renovar-se 
por períodos sucessivos, até ao limite máximo de 30 anos (…)A decisão de renovação e os respetivos fundamentos devem ser 
notificados à entidade gestora do estabelecimento até dois anos antes do termo do prazo do contrato» (n.º3). Cfr.Art.33 «(…) a 
entidade gestora do edifício exercerá as atividades referidas no artigo anterior pelo prazo máximo de 30 anos». 
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No âmbito dos acordos de gestão e de cooperação entre Instituto da Segurança Social, 

I. P. e as IPSS, a Portaria estabelece que os acordos de gestão 705  e de cooperação 

vigoram pelo período convencionado entre as partes706. 

 O prazo para denunciar o acordo é distinto conforme esteja em causa um acordo de 

gestão707 ou de cooperação708. 

A atividade assistencial (carteira de serviços) é revista e ajustada em períodos mais 

curtos de três anos e a respetiva produção a realizar é definida anualmente por acordo 

entre as partes, tendo por referência índices de eficiência709 e eficácia710 e o modelo de 

financiamento que é aplicado aos hospitais do SNS711712.  

No caso de uma das partes denunciar o acordo de gestão ou de cooperação, 

estabelece o art.15º n.º2 que, à semelhança do que sucede no caso de resolução do 

acordo, a ARS ou uma pessoa coletiva assume temporariamente a gestão do 

estabelecimento, incluindo todos os bens e pessoal que exerce funções no 

estabelecimento de saúde. O Governo dispõe do prazo de 90 dias para definir por 

diploma próprio a pessoa coletiva que assume o estabelecimento de saúde713. 

Uma pequena nota quanto aos mecanismos mais diversificados ao dispor do Estado 

em caso de incumprimento das cláusulas dos acordos de gestão e de cooperação no 

contexto da Portaria n.º196-A/2015 714  que, para além da denúncia 715 , engloba a 

advertência escrita716, a suspensão717 e a resolução dos acordos718. É de frisar o preceito 

da Portaria que estatui a possibilidade de regularização do incumprimento719.  

 
705Cfr. Art.26º n.º1 da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho, com exceção do acordos de gestão para cedência do edificado em 
regime de comodato, neste caso o acordo tem a duração mínima de 20 anos (art.26º n.º2). 
706Cfr. Art.15º n.º1 da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
707Cfr. Art.26º n.º3 da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho, «O acordo de gestão pode ser denunciado por escrito, desde que seja 
observada a antecedência mínima de 180 dias.» 
708Cfr.Art.15º n.º4 da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho, «O acordo de cooperação pode ser denunciado por escrito, desde que 
seja observada a antecedência mínima de 90 dias». 
709Cfr. Art.8º n.º3 a) do DL n.º138/2013, «o aproveitamento racional e equilibrado das capacidades instaladas nos setores público e 
social». 
710 Cfr. Art.8º n.º3 b) do DL n.º138/2013, «a efetiva capacidade de resposta, avaliada e devidamente fundamentada pelas 
administrações regionais de saúde, designadamente através da análise custo-benefício».  
711Cfr.Art.8º n.º3 c) do DL n.º138/2013. 
712Estabelece a Base XXX da Lei de Bases da Saúde «O funcionamento do Serviço Nacional de Saúde está sujeito a avaliação 
permanente, baseada em informações de natureza estatística, epidemiológica e administrativa (n.º1); É igualmente colhida 
informação sobre a qualidade dos serviços, o seu grau de aceitação pela população utente, o nível de satisfação dos profissionais e a 
razoabilidade da utilização dos recursos em termos de custos e benefícios (n.º2); Esta informação é tratada em sistema completo e 
integrado que abrange todos os níveis e todos os órgãos e serviços (n.º3)».  
713Cfr. Art.15º n.º3 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
714Cfr. Art.34º da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
715Cfr. Art.33º b) Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
716Cfr.Art.35º da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
717Cfr.Art.36º da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
718Cfr.Art.37ºda Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
719Cfr. Art.38º da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
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Quanto ao regime transitório estabelece o art.16º que os acordos já celebrados com as 

IPSS antes da entrada em vigor do DL mantêm-se em vigor todavia, devem ser revisto 

nos termos do art.8º no prazo de um ano, a contar da data de entrada em vigor do DL ou 

do fim do prazo de duração do acordo, consoante se trate de um contrato celebrado por 

tempo indeterminado ou um acordo renovado tacitamente. 

As matérias relativas à formação e execução dos acordos (art.6º) e do regime jurídico 

de devolução dos hospitais às misericórdias (art.13º e art.14º) são tratadas no ponto 

ulterior. 

2.2.4. A Devolução dos Hospitais das Misericórdias 

A devolução dos hospitais das misericórdias constitui, por força do art.1º n.º2 do DL 

n.º 138/2013, um dos objetos do diploma, carecendo, por via disso, de uma análise, 

ainda que sintética. Para melhor compreensão desta matéria é necessário proceder a uma 

breve leitura da evolução legislativa que precedeu o atual DL n.º 138/2013.  

O DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro,720procedeu à integração dos hospitais centrais e 

distritais das pessoas coletivas de utilidade administrativa, especialmente das 

misericórdias, na rede nacional hospitalar. Dispunha o n.º1 do diploma que «os 

hospitais centrais e distritais pertencentes a pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa mantêm a autonomia administrativa e financeira (…) e passam a ser 

administrados por comissões, nomeadas pelo Secretário de Estado da Saúde» ficando 

sujeitos a «legislação em vigor para os serviços hospitalares oficiais» 721 722 . Numa 

primeira fase, a cedência dos edifícios hospitalares foi a título gratuito723 contudo, o DL 

n.º 14/80, de 26 de Fevereiro, viria a revogar o art. 5º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 704/74 e 

autorizar o dispêndio de verbas orçamentadas para a reparação dos prejuízos causados 

às misericórdias decorrentes da cedência gratuita dos edifícios hospitalares.  

Por força do regime do DL n.º 704/74, as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa conservam a titularidade da propriedade dos edifícios hospitalares 724 

beneficiando, inclusive, de todas as obras de conservação e melhoramentos dos edifícios, 

uma vez que os encargos correspondentes às referidas obras seriam suportadas pelo 

 
720Cfr.DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro - Determina várias providências relativas aos hospitais centrais e distritais pertencentes a 
pessoas coletivas de utilidade pública administrativa. 
721Cfr.Art.2º do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro. 
722Com exceção dos «bens afetos aos hospitais, recebidos, através de legados pios, que não constituam parte integrante daqueles, 
nem sejam indispensáveis ao seu adequado funcionamento», os quais «continuam a ser administrados pelas pessoas coletivas de 
utilidade pública administrativa suas proprietárias, a quem caberá a obrigação de assegurar o cumprimentos dos encargos que os 
oneram» - Art. 6º n.º2 do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro.  
723Cfr. Art. 5º n.º2 do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro. 
724Cfr. Art. 5º n.º1 do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro.  
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Estado725 revertendo, nos casos em que «os edifícios deixarem de ser utilizados para 

fins de saúde pública», para as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, 

proprietárias, «com todas as benfeitorias que lhes tenham sido introduzidas»726.  

Posteriormente, sob pretexto da «progressiva estruturação do serviço nacional de 

saúde» que «pressupõe uma política unitária e global» e das exigências de controlo 

Estadual direto de «todos os estabelecimentos que integram a rede hospitalar», o DL n.º 

618/75, de 11 de Novembro727, alargou o regime do DL n.º 704/74728 aos hospitais 

concelhios pertencentes às pessoas coletivas de utilidade pública administrativa. Através 

do DL n.º 480/77, de 15 de Novembro729, os estabelecimentos hospitalares centrais730 – 

O Hospital de Sant’Ana, na Parede e o Centro de Medicina de Reabilitação, em 

Alcoitão- propriedades da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ficaram na direta 

dependência da Direção-Geral dos Hospitais e sujeitos à legislação vigente para os 

estabelecimentos hospitalares oficiais.731732 

O término do processo/movimento de sucessiva transferência para o Estado da 

«responsabilidade direta sobre a prestação de cuidados de saúde733» inicia-se com o DL 

n.º 341/82, de 25 de Agosto 734 . O diploma procede à devolução do Hospital de 

Sant’Ana a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, agora sujeito a direta dependência, 

administração e à legislação vigente para a instituição (SCML)735. No mesmo ano, o DL 

n.º 489/82, de 28 de Dezembro, determinou a devolução da administração dos hospitais 

concelhios das misericórdias, abrangidas pelo disposto no DL n.º 704/74 e no DL n.º 

618/75, às instituições suas proprietárias, mediante a celebração de acordos 736 . O 

mesmo processo de devolução viria a abranger, especificamente, o Centro Medicina de 

Reabilitação em Alcoitão, por via do DL n.º 274/91, de 7 de Agosto, que procede à 

colocação do Centro na dependência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sob a 

epígrafe «reintegração» o art.1º do diploma, nos mesmos termos que fora estabelecido 

 
725Cfr. Art.5º n.º3 do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro. 
726Cfr. Art. 5 n.º4 do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro. 
727Cfr.DL n.º 618/75, de 11 de Novembro - Aplica aos hospitais concelhios, pertencentes a pessoas coletivas de utilidade pública 
administrativa, as disposições do Decreto-Lei 707/74, de 7 de Dezembro. 
728Mais especificamente as disposições dos art.1º a 7º do DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro, ex vi art.1º n.º1 do DL n.º618/75, de 11 
de Novembro. 
729Cfr.DL n.º 480/77, de 15 de Novembro - Determina que o Hospital de Sant'Ana, na Parede, e o Centro de Medicina de 
Reabilitação, em Alcoitão, passem a depender da Direcção-Geral dos Hospitais. 
730Cfr.Art.2º do DL n.º 480/77, de 15 de Novembro «os referidos hospitais mantêm a qualificação de centrais, são dotados de 
personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira (…)».  
731Cfr. Art.1º do DL n.º 480/77, de 15 de Novembro. 
732 Cfr. Art.7º n.º1 do DL n.º 480/77, de 15 de Novembro - «Aplicam-se à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e aos 
estabelecimentos a que se refere o presente diploma as normas dos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei 704/74, de 7 de Dezembro, com as 
reservas expressas nos n.os 2 e 3 deste artigo».  
733Cfr. Preâmbulo do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
734Cfr.DL n.º 341/82, de 25 de Agosto - Estabelece as normas sobre o Hospital de Sant´Ana, na Parede. 
735Cfr. Art.1º do DL n.º 341/82, de 25 de Agosto. 
736Cfr. Art.1º n.º1 do DL n.º 489/82, de 28 de Dezembro.  
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pelo DL n.º 341/82, entrega a administração do Centro à SCML. Todos os aspetos do 

funcionamento do Centro obedeceriam à legislação vigente para a SCML. O Hospital 

do Conde de Ferreira, abrangido pelo DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro, foi por força do 

DL n.º 232/95, de 12 de Setembro737, devolvido à gestão da Santa Casa da Misericórdia 

do Porto (SCMP) «passando a sua administração a reger-se em todos os aspetos do seu 

funcionamento pela legislação aplicável àquela instituição»738.  

Nos vários diplomar referenciados os respetivos preâmbulos afirmam que o regime 

instituído pelo DL n.º 704/74 e pelo DL n.º 618/75 revelou-se como desajustado à 

«melhor prestação de serviços às populações»739e, em alguns casos, à vontade dos 

testamentários, os quais legaram às Santas Casas da Misericórdia os estabelecimentos 

hospitalares, confiando a administração e o respetivo serviço às misericórdias740.  

Ainda em matéria de devolução merece referência o Despacho n.º 10016/2012, de 25 

de Julho, diploma que precedeu o DL n.º 138/2013 e que criou um grupo de trabalho no 

âmbito da devolução às misericórdias das unidades de saúde ao qual «compete a 

responsabilidade de analisar as condições de devolução às misericórdias das unidades 

de saúde»741e, em especial, «analisar o universo das unidades de saúde arrendadas; 

identificar as prioridades para a possível devolução de unidades de saúde às 

misericórdias, tendo em atenção as necessidades de prestação de cuidados e as 

necessidades satisfeitas pelas referidas unidades, e as demais parcerias existentes com as 

misericórdia» bem como «propor os procedimentos jurídicos, metodológicos e 

calendarização necessários à concretização do processo de devolução»742.  

 No DL n.º 138/2013 a disciplina específica da devolução ficou a cargo dos artigos 

13º e 14º. Ao abrigo do diploma em análise, por devolução entende-se a «reversão da 

posse com cessação da exploração dos estabelecimentos»743. 

 Ao contrário dos restantes diplomas referenciados, os quais contemplam uma 

disciplina especial direcionada à devolução de determinados edifícios hospitalares, o 

art.13º do diploma em análise contempla um regime geral, isto é, não especificado, de 

devolução dos hospitais às respetivas proprietárias. O art. 13º consiste numa medida de 

reposição ou recolocação da situação fáctica anterior à publicação do DL n.º 704/74. 

 
737Cfr.DL n.º 232/95, de 12 de Setembro - Devolve a gestão do Hospital do Conde de Ferreira, à Santa casa da Misericórdia do Porto 
que o tinha gerido até à entrada em vigor do Decreto-Lei 704/74, de 7 de Dezembro. 
738Cfr. Art. 1º do DL n.º232/95, de 12 de Setembro. 
739Cfr. Preâmbulo do DL n.º489/82, de 28 de Dezembro. 
740Cfr. Preâmbulo do DL n.º341/82, de 25 de Agosto – no caso do Hospital de Sant’Ana.  
741Cfr.Art.1º do Despacho n.º 10016/2012, de 25 de Julho.  
742Cfr.Art.2º do Despacho n.º 10016/2012, de 25 de Julho.  
743Cfr. Art.13º n.º2 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
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 Grosso modo, o art. 13º segue a mesma linha do DL n.º 489/82, de 28 de Dezembro, 

quanto a matéria da devolução dos edifícios hospitalares visto o mesmo se processar 

mediante a celebração de acordo de cooperação744. No âmbito do processo de devolução 

é constituída uma Comissão de Acompanhamento745  formada por representantes do 

membro do Governo responsável pela área da saúde e por representantes das ARS e da 

União das Misericórdias (UM), com a particularidade de o número dos representantes 

da UM ser igual «aos das ARS representadas»746747os respetivos nomes constam do 

art.3º do Despacho n.º 13001-A/2014, de 24 de Outubro748. 

  A devolução dos hospitais às misericórdias suscita importantes dúvidas quanto às 

benfeitorias que, desde o regime instituído pelo DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro, 

forma introduzidos nos edifícios hospitalares, na medida em que importa questionar se 

no processo de devolução é contemplado alguma contrapartida financeira ao Estado. 

Com efeito, o diploma em análise não prevê nem a hipótese da contrapartida financeira 

nem a concessão da vantagem de devolução dos hospitais acrescida das benfeitorias. 

Nem mesmo o n.º4 do art. 13º - que apresenta uma redação similar ao art. 5º n.º4 do DL 

n.º 704/74 – contém o texto «com todas as benfeitorias que lhes tenham sido 

introduzidas». Na verdade, no domínio da devolução dos hospitais às misericórdias e 

nos restantes diplomas referenciados não é possível encontrar uma norma que discipline 

esta matéria. Todavia, e pela seguinte ordem de razões, deve a lei ser interpretada no 

sentido da inexistência do direito do Estado a uma contrapartida financeira. Em 

primeiro lugar, o DL n.º 14/80 apenas procedeu à revogação do art. 5º n.º2, sem efetuar 

nenhuma alteração aos artigos 5º n.º3 e n.º4, mantendo os artigos a sua vigência até à 

plena revogação do DL n.º 704/74 pelo art. 11º do DL n.º 274/91. 

  Em segundo lugar, a regra geral749 é a contemplada no art.5º n.º3 «Todas as obras 

necessárias à conservação e melhoramento dos edifícios (…) serão suportados pelo 

Estado» e no art. 5º n.º 4 «No caso de os edifícios deixarem de ser utilizados para fins 

de saúde pública, serão entregues (…) com todas as benfeitorias que lhes tenham sido 

introduzidas». Assim, para que se entenda que existe o direito do Estado a uma 

 
744Cfr. Art.1º n.º1 do DL n.º 489/82, de 28 de Dezembro «A administração dos hospitais das misericórdias (…) pode ser devolvida 
às instituições suas proprietárias, mediante acordo a celebrar caso a caso».  
745Cfr.Art.2º do Despacho n.º 13011-A/2014, de 24 de Outubro, «Compete em especial à Comissão de Acompanhamento:a) 
Monitorizar a execução dos acordos de cooperação; b) Pronunciar-se sobre questões que se suscitem na execução dos acordos de 
cooperação sempre que para tal for solicitada; c) Acompanhar o procedimento prévio à contratualização dos hospitais que se vierem 
a identificar como passíveis de celebração de acordo de cooperação no âmbito do processo de devolução».  
746Cfr. Art.13º n.º3 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
747 A regra da paridade também se verifica nos artigos 40º n.º2 e do art.41ºn.º1 da Portaria 196-A/2015, de 1 de Julho. 
748Cfr. Despacho n.º 13001-A/2014, de 24 de Outubro – Determina a constituição da Comissão de Acompanhamento do processo de 
devolução das misericórdias, prevista no DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
749Por força do art.1º n.º1 do DL n.º 618/75, de 11 de Novembro e do art.7º n.º1 do DL n.º 480/77, de 15 de Novembro, o art. 5º foi 
igualmente aplicado aos hospitais concelhios e centrais, respetivamente.   
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contrapartida financeira, o DL n.º138/2013 deveria contemplar uma norma que 

disciplinasse esta matéria nesse sentido. Perante o silêncio da lei deve ser entendido que 

a devolução dos hospitais às misericórdias inclui as obras de conservação e 

melhoramento dos edifícios e outras benfeitorias que foram introduzidas com verbas 

públicas nos edifícios hospitalares ao longo de várias décadas. 

 Perante o exposto, é possível concluir que o regime de cedência dos edifícios 

hospitalares após a publicação do DL n.º 14/80 e o subsequente regime de devolução 

dos hospitais às misericórdias foram de grande proveito económico para as instituições.  

 Com a publicação do DL n.º 138/2013 acresce ao regime de devolução a 

possibilidade de celebração de acordos de cooperação entre as misericórdias e o Estado, 

na medida em que o processo de devolução se efetua «mediante a celebração de acordos 

de cooperação nos termos previstos no presente decreto-lei»750. O art. 13º n.º1 in fine 

permite concluir que o processo de devolução dos hospitais não significam a sua 

desintegrados do SNS, pelo menos durante o período de vigência do acordo de 

cooperação, na medida que nos «termos previstos» no DL, o acordo de cooperação 

«visa a integração de um estabelecimento de saúde pertencente às IPSS no SNS751».  

 Referimo-nos aos acordos de cooperação «no âmbito do regime de devolução» em 

virtude de o regime do art.14º se distinguir do regime geral dos acordos de cooperação 

contido nos restantes artigos do DL n.º 138/2013. Como o próprio art. 14º indica, os 

acordos de cooperação celebrados no presente domínio são disciplinados pelo disposto 

no «regime geral» acrescidas das «especificidades»752incluídas nas várias alíneas do 

art.14º, com especial atenção às alíneas a) e b).  

 A alínea a) do art. 14º remete para o art. 6º n.º1, preceito estipula a realização de 

estudos prévios à celebração dos acordos de gestão e cooperação que avalie a respetiva 

economia, eficácia, eficiência e a sustentabilidade financeira (art.4º n.º1 d), no entanto, 

e ao contrário do regime geral, a alínea a) exige que «a celebração do acordo diminui os 

respetivos encargos globais do SNS em, pelo menos, 25%, relativamente à alternativa 

de prestação de serviços pelo setor público». Deste logo, a taxa fixada é 

consideravelmente elevada pelo que suscita, a priori, várias dúvidas quanto a sua 

exequibilidade e, em consequência, as possíveis repercussões negativas que possam 

resultar da adoção de medidas tendentes ao seu cumprimento.  

 
750Cfr. Art.13º n.º1 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 
751Cfr. Art. 2º n.º 3 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
752Cfr. Art.14º a), b), c) d), do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
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 Apesar de o art.13º n.º5 procurar salvaguardar os trabalhadores ao estipular que «no 

acordo de cooperação, as Misericórdias, mantêm ao seu serviço o pessoal afeto às 

unidades de saúde que venham a ser objeto do referido acordo», nada refere quanto à 

manutenção da totalidade do número de trabalhadores e tão-pouco acautela a posição 

profissional dos trabalhadores dentro das unidades de saúde, ou seja, a categoria 

profissional pela qual o trabalhador foi contratado no âmbito da relação jurídica de 

emprego com a unidade de saúde. Outros diplomas precaviam melhor a posição dos 

trabalhadores neste domínio. A título de exemplo, dispunha o DL n.º 341/82 nos vários 

números do art.3º que «o pessoal que atualmente presta serviço (…) será integrado (…) 

com a atual categoria (…)753»; «A integração (…) será levada a efeito com total respeito 

pelos direitos adquiridos» 754 e «O pessoal que se mostre desnecessário ao normal 

funcionamento do estabelecimento será transferido para outros estabelecimentos do 

âmbito da Direção-Geral dos Hospitais, sempre sem perda de quaisquer direitos 

adquiridos (…)755 ». No mesmo sentido, o DL n.º 274/91 no art.4º sob a epígrafe 

«Transição do pessoal» preceituava, entre outros, que «os funcionários que (…) se 

encontram a prestar serviço (…) transitam para o quadro (…) para a mesma carreira, 

categoria e escalão que o funcionário já possui756» e «Sem prejuízo das habilitações 

legais, para carreira e categoria que integre as funções efetivamente desempenhadas, em 

escalão a que corresponda o mesmo índice remuneratório ou, quando não se verifique a 

coincidência de índice, em escalão a que corresponda o índice superior mais 

aproximado na estrutura da categoria para que se opera a transição757». Por conseguinte, 

não fica excluída a hipótese de mobilidade funcional758 no domínio da transição do 

pessoal afeto à unidade de saúde ao abrigo do art. 13º n.º 5 do DL n.º 138/2013.  

 O art.13º n.º5 remete somente para o art.9º do diploma, preceito que disciplina as 

exigências de qualificação profissional dos trabalhadores e outros aspetos da relação 

jurídica de emprego no âmbito dos acordos de gestão e cooperação. Nem o art. 13º n.º5 

nem o art.14º a) expressam, no domínio da transição do trabalhadores e da redução dos 

encargos, respetivamente, a exigência de manutenção dos parâmetros de qualidade na 

prestação dos serviços de saúde. Ainda que o dever da prestação de serviços de saúde de 

qualidade se encontre previsto no DL 759 , no regime específico de devolução dos 

 
753Cfr. Art.3 n.º 1 do DL n.º 341/82, de 25 de Agosto.  
754Cfr. Art.3º n.º2 do DL n.º 341/82, de 25 de Agosto.  
755Cfr. Art.3º n.º 3 do DL n.º 341/82, de 25 de Agosto.  
756Cfr. Art.4º n.º 1 a) do DL n.º 274/91, de 7 de Agosto.  
757Cfr. Art.4º n.º1 b) do DL n.º 274/91, de 7 de Agosto.  
758Cfr. Art. 119º eart. 120º da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro. 
759Cfr. Art.10 a) do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
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hospitais, especialmente no art. 14º a), em sede de redução de encargos, deveria ser 

reiterado o princípio. Consequentemente, eventuais receios da possibilidade de adoção 

de medidas de diminuição da despesa por via do despedimento de trabalhadores afetos à 

prestação de serviços nas unidades de saúde para cumprimento da redução dos encargos 

no mínimo de 25%, mesmo que tal implique a diminuição da qualidade dos serviços, 

podem ser considerados justificáveis.  

 A alínea b) do art.14º determina que o acordo de cooperação possui o prazo de 

duração de 10 anos. O prazo indicado no regime de devolução é superior ao prazo de 

duração de 5 anos dos acordos de gestão e de cooperação celebrados nos termos do 

preceito do art.8º n.º1. O prazo mais alargado, concedido aos acordos de cooperação no 

regime de devolução, pode estar estreitamente relacionado com o historial das 

misericórdias na prestação de cuidados de saúde – e assistenciais – que remontam a 

tempos longínquos e com o facto de estar em causa a devolução dos hospitais das 

misericórdias às suas proprietárias, misericórdias, que administraram a prestação do 

serviço de saúde todo o período anterior à publicação dos DL n.º 707/74 e n.º 618/75. 

Além do mais, e sem prejuízo da transferência para o Estado dos hospitais das 

misericórdias operada pelos decretos-leis citados, as misericórdias nunca deixaram de 

desenvolver a sua atividade e de estar associadas à prestação de cuidados de saúde em 

Portugal. Portanto, as misericórdias beneficiam de uma presunção de aptidão que, aliás, 

se encontra expresso no preâmbulo do DL em análise, o qual reconhece «que as 

Misericórdias por si só, ou pela via da sua União, aliam as exigências técnicas da 

prestação de cuidados de saúde, à sua vocação e tradição multisseculares (…) e à 

proximidade das populações, o que as torna importantes parceiras do Estado na área da 

saúde». Com destaque ainda para o preâmbulo do Despacho n.º10016/2012 ao dispor 

que de entre as IPSS «as misericórdias portuguesas desenvolvem um importante papel 

de complementaridade e cooperação com o SNS (…) constituindo-se como um 

importante elemento do sistema de saúde e um parceiro natural do Estado». 

 A alínea b) peca ainda pela imprecisão ao indicar simplesmente que o prazo é 

renovável sem explicitar se a mesma opera ou não de modo automático760. É possível 

ainda concluir do preceito, a partir da ausência de um limite máximo de renovações do 

acordo de cooperação, que inexiste uma limitação legal logo, é possível a renovação 

sucessiva e por igual período do prazo de duração do acordo de cooperação.  

 
760Ao contrário do art.8º n.º1 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  
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 A devolução dos hospitais às misericórdias ao abrigo do DL n.º 138/2013 decorrerá 

em três fases. A primeira fase, já em curso, engloba o Hospital de São José de Fafe, o 

Hospital de José Luciano de Castro da Anadia e o Hospital de São Paulo, em Serpa761. 

A 2ª e 3ª fase constam do Compromisso de cooperação para o setor social e solidário, 

protocolo para o biénio 2015 e 2016, no qual a 2.ª Fase integra o Hospital de Santo 

Tirso, o Hospital de São João da Madeira e o Hospital do Fundão e a 3ª Fase abrange 

três Unidades Hospitalares de «dimensão semelhante às da segunda fase, 

predominantemente na Região Centro». As fases mencionadas decorreram sob 

assistência da Comissão de Acompanhamento nos termos do Despacho n.º13001-

A/2014. O Compromisso estabelece o final do 1º trimestre de 2015 como prazo máximo 

para os Hospitais de Misericórdias em funcionamento ao abrigo do Protocolo de 

Cooperação de 2010 e dos respetivos acordos, celebrados por tempo indeterminado ou 

sujeitos a cláusulas de renovação tácito, procederem ao respetivo ajustamento ao DL n.º 

138/2013762.  

 Após a análise das formas jurídicas de cooperação tipificadas no DL n.º138/2013 

iremos analisar a natureza jurídica dos acordos de gestão, mais precisamente se estes 

podem ser qualificados como contratos administrativos. 

§3. DL n.º138/2013 – Acordos de Gestão e de Cooperação – Natureza jurídica 
 

Antes de nos debruçarmos sobre a natureza jurídica dos acordos de gestão e de 

cooperação propriamente dita, importa esclarecer as diferentes designações adotadas 

pelo legislador ordinário no DL n.º 185/2002 e no DL n.º 138/2013. Analisando os dois 

diplomas ressalta o facto de no DL n.º 185/2002 o legislador utilizar a terminologia 

«contrato» de gestão763764, ao passo que no DL n.º138/2013 optou pela designação de 

«acordo» de gestão e «acordo» de cooperação765. As diferenças terminológicas podem 

sugerir que estejamos perante naturezas diferentes, contudo, tal não é o caso. De modo 

geral é possível detetar na lei uma variedade de conceitos que são utilizados como 

 
761Cfr.Preâmbulo do Despacho n.º 13001-A/2014, de 24 de Outubro.  
762Cfr. Compromisso de cooperação para o setor social e solidário, protocolo para o biénio 2015 e 201, pág. 28-29. 
763 No DL n.º185/2002, de 20 de Agosto, o termo «contrato» é utilizado nas normas dos artigos 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 36º e 39º. 
764O mesmo sucede no DR n.º14/2003de 30 de Junho, a título de exemplo, art.1º, art.2º e art.3.  
765Cfr.Art.2º do DL n.º138/2013.  



185 

 

sinónimos de «contrato», tais como «pacto», «convenção» e «acordo» 766 . A 

heterogeneidade terminológica decorre da falta de sistematização legal e doutrinal767.  

DOMINGOS FARINHO afirma que a desigualdade terminológica ocorre ainda na 

utilização do termo «delegação de serviços públicos», nas parcerias celebradas com 

parceiros do Terceiro Setor, e o uso do conceito de «concessão de serviço público»768, 

nos casos em que o parceiro do Estado pertence ao segundo setor. 

Sem embargo, todos os conceitos mencionados remetem para mecanismos 

constitutivos e disciplinadores de relações entre o Estado e outras entidades, públicas ou 

privadas, lucrativas ou não-lucrativas. 

O autor defende que as parecerias ao abrigo do DL n.º185/2002 e do DL n.º138/2013 

não apresentam uma natureza distinta visto que, quer nos casos em que o Estado 

estabelece relações com os privados provenientes do segundo setor, Mercado, ou com 

os privados do Terceiro Setor, IPSS, está sempre em causa a prossecução do interesse 

público. Todavia, tal não significa a ausência de variações ao regime aplicável, em 

função da proveniência do parceiro do Estado e das dissemelhanças de fins que os 

caracteriza. É aqui que reside a razão da diferente configuração de regimes, pois no caso 

das parcerias entre o Estado e o setor privado lucrativo, é exigido, a priori, um regime 

que acautele o interesse público perante os interesses particulares característicos do 

segundo setor769.  

LICÍNO LOPES procede a uma distinção entre os fins que motivam o recurso à 

fórmula contratual no domínio económico e no domínio social. No primeiro domínio o 

colaborante concretiza através da realização do interesse público, contratualmente 

estipulada, os seus próprios fins económicos. Diversamente, no domínio social, o 

colaborante através do exercício de atividades de interesse público concretiza, 

simultaneamente, os seus próprios fins. O autor entende que «a fórmula contratual [no 

domínio das relações entre o Estado e as OTS, especialmente as organizações que atuam 

nos setores da saúde, educação e da ação social] não é apenas o instrumento normal de 

gestão de atividades típicas do Estado contemporâneo; ela representa o quadro jurídico 

estruturante e regulador da relação entre a Administração e aquelas organizações». 

Neste contexto surge o conceito de «contract welfare» ou «nova cultura contratual» 

 
766Código Civil: «acordo» cfr. Art.394º n.º2; «convenção», cfr.Art. 394º n.º1; «pacto»,cfr. Art. 414º.  
767Cfr.LEITÃO, ALEXANDRA, «Os contratos interadministrativos», in «Estudos de Contratação Pública – I», Organização de 
PEDRO GONÇALVES, Coimbra Editora, 2008, pág.734. 
768 Preâmbulo do DL n.º185/2002 «O contrato de gestão reveste, assim, a natureza de verdadeiro contrato de concessão de serviço 
público(…)». 
769Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.5.  
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onde predominam os princípios da transparência, publicidade, responsabilidade e 

autonomia das organizações770.  

Esclarecido este ponto releva aferir a natureza jurídica dos acordos de gestão e de 

cooperação no âmbito do DL n.º138/2013.  

 

3.1. Acordos de gestão e de cooperação – Contrato administrativo? 
 

É possível detetar posições divergentes que se debatem acerca da própria 

admissibilidade da denominação «contrato» aos acordos de vontade celebrados entre as 

instituições particulares e a Administração.  

PAULO MODESTO prefere atribuir o título de «convénio» aos acordos em análise. 

O autor defende o seu raciocínio com base no esquema clássico do contrato e a 

coincidência ou divergência dos interesses prosseguidos pelas partes. Partindo do artigo 

199º da Constituição da República Federativa do Brasil sob a epígrafe «A assistência à 

saúde é livre à iniciativa privada» que consagra no §1 que «As instituições privadas 

poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos», o autor procede de imediato à distinção 

de «contrato» e «convénio» com base na natureza dos interesses fundadores dos 

«acordos de vontade».  

O convénio seria o instrumento mais indicado para os negócios jurídico em que os 

fins prosseguidos pelas partes são idênticos ou coincidentes. O contrato seria por 

natureza o mecanismo mais apropriado à comunhão de vontades entre partes que 

prossigam interesses divergentes.  

Em suma, no convénio procede-se a um somatório das vontades das partes enquanto 

no contrato as vontades das partes apenas se unem na procura da formulação mais 

adequada e vantajosa para ambas as partes. Concretizando esta ideia, o contrato deve ser 

o mecanismo formal adotado na celebração de negócios jurídicos entre agentes 

provenientes do primeiro e segundo setor devido à diferença de interesses que os 

carateriza. É na procura de concordância prática entre fins antagónicos que surge a 

forma contratual, onde são estipuladas, entre as partes (e para as partes), obrigações 

sinalagmáticas. 

 
770Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., pág. 
673-674. 
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Se aplicássemos esta tese ao DL n.º138/2013, chegaríamos à conclusão da 

inadmissibilidade da qualificação jurídica de contrato administrativo aos acordos 

tipificados no art. 2º, com base nos sujeitos intervenientes/partes dos acordos de gestão, 

cooperação o Estado - na figura da ARS e ACSS, I.P - e as IPSS.  

O primeiro incumbido na prossecução de fins de interesse público, por força do 

art.266º n.º1, e as segundas de interesses gerais, art.63º n.º5 da CRP, art.1º do DL 

n.º460/77, de 7 de Novembro e art.8º do EIPSS. Surgindo a prestação de cuidados de 

saúde nas tarefas objeto das missões de ambas as partes, ao abrigo do art.64º da CRP e 

art.1º -A g) do EIPSS, respetivamente.  

No nosso ordenamento jurídico não é este o entendimento adotado.  

Autores como LICÍNIO LOPES e PEDRO GONAÇLVES defendem a forma 

contratual. Para o primeiro autor, no setor social, a via contratual representa o 

mecanismo jurídico preferencial de regulação da colaboração entre as instituições do 

Terceiro Setor e a Administração na prossecução de interesses públicos, bem como o 

instrumento dominante de delegação de tarefas públicas da Administração nas referidas 

instituições.  

A fórmula contratual permite a gestão de interesses, privados ou públicos, 

económicos ou sociais e, como tal, possui a caraterística da flexibilidade ao nível da 

reunião ou concordância de vontades concorrentes, que não se cinge ao sinalagma do 

«esquema clássico» do contrato. A falta de um procedimento de concurso público, 

prévio à adjudicação não é, por si só, fundamento suficiente para excluir a natureza 

contratual dos acordos, na medida em que a Administração pode fazer uso de um 

concurso interno de seleção da melhor instituição. 

 Acrescenta ainda o autor que o convénio apresenta a desvantagem de não proceder à 

distinção entre ação social pública e ação social privada, com implicações no desenho 

do regime jurídico, na medida em que não são analisadas as situações em que as 

instituições do Terceiro Setor atuam na sua esfera jurídica própria ou realizam tarefas 

públicas por via da delegação da Administração. 

 LICÍNIO LOPES conclui que a presença de interesses ou vontades coincidentes não 

deve ser encarada, a partida, como um impedimento ao recurso da via contratual pois, 

ainda assim, o contrato possui todos os seus elementos constitutivos de uma genuína 

relação contratual – os sujeitos, o facto jurídico, o objeto e a garantia 

Analisando o DL n.º138/2013 concluímos que se encontram reunidos os elementos 

típicos da relação jurídica contratual: i) Os sujeitos partes dos acordos são referenciados 
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nos art.2º e art.3º; ii) O acordo de vontades representa o facto jurídico que faz nascer a 

relação jurídica contratual, art.2º; iii) Os direitos e deveres das partes estão patentes nos 

art.5º n.º1 d) e art.10º; iv) O objeto dos acordos é contemplado no art.2º n.º2, n.º3 n.º4 e, 

por último, v) a garantia manifesta-se na previsão de penalizações por incumprimento, 

na denúncia e resolução do acordo, art.5º n.º1 o) e art.15º.  

Quanto à falta de uma contraprestação remuneratória o autor afirma que o negócio 

jurídico gratuito constitui de igual modo um mecanismo contratual771.  

Na mesma linha de raciocínio, PEDRO GONÇALVES afirma que a relação de 

cooperação pode ser formalizada por contrato «que disciplina os termos da ação 

concertada entre os particulares e a Administração ou que regula o exercício de uma 

atividade privada de acordo com critérios e exigências públicos» em que a concessão de 

apoios e dos financiamentos públicos esteja condicionada pelo cumprimento dos 

respetivos termos.772 

Os acordos tipificados no art.2º do DL n.º 138/2013 apresentam estas caraterísticas. 

A celebração de acordos obedece a uma série de princípios orientadores da atuação das 

partes como a aplicação das regras do SNS; o dever de respeito das IPSS pelas 

orientações técnicas do Ministro da Saúde; a prestação de informações; o respeito pelas 

exigências económicas ao nível da eficácia, eficiência e a sustentabilidade financeira 

dos acordos e da rentabilização dos recursos existentes e a boa articulação entre as 

instituições de saúde pública e do setor social773.  

Os acordos têm como limite a própria autonomia de organização, gestão e 

administração das IPSS os fins de solidariedade social que lhes são próprios 774 . O 

conteúdo dos acordos regula, casuisticamente, uma série de aspetos de maior 

relevância775 atinentes à prestação dos serviços776; às qualidades técnicas do pessoal 

afeto à prestação dos serviços777; os aspetos económicos778 e relativo à retribuição779; a 

resolução de conflitos780, além dos direitos e obrigações das partes781, cujos deveres 

gerais são concretizados no art.10º EIPSS; as regras relativas ao controlo dos acordos782, 

as regras gerais são contempladas no art.11º EIPSS. As penalizações por incumprimento 

dos termos do acordo, referenciados por PEDRO GONÇALVES, são objeto do 

conteúdo dos acordos do DL n.º138/2013, tal como já haviam sido contemplados nas 

 
771Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.687-690. 
772Cfr.GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», ob.cit., pág.455. 
773Cfr.Art.4º n.º1 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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parcerias público-privadas,783com a possível culminação de denúncia e da resolução do 

acordo784. 

Tecidas as considerações, concluímos pela presença de verdadeiros contratos. De 

seguida interessa analisar a natureza jurídica dos acordos de gestão e de cooperação- se 

são contratos de direito civil ou administrativo. 

3.1.2. Os acordos de gestão 

LICÍNIO LOPES afirma que os acordos de gestão não levantam grandes dúvidas 

acerca da respetiva qualificação jurídica como contrato administrativo. Apesar de o 

autor afirmar essa ideia com base nos acordos de gestão constantes no Despacho 

Normativo n.º75/92, diploma revogado pela Portaria 196-A/2015, podemos, ainda assim, 

afirmar que a sua conclusão permanece válida. 

Nos termos do art.2º n.º2 do DL n.º138/2013 «o acordo de gestão tem por objeto a 

gestão de um estabelecimento do SNS» 785 786 . A norma circunscreve a gestão aos 

estabelecimentos integrados no SNS. O objeto mediato do contrato de gestão, isto é, a 

coisa ou o quid sobre o qual incidem os direitos e deveres é o estabelecimento. O objeto 

imediato do acordo é a gestão do estabelecimento. A gestão vai funcionar como 

mecanismo de realização do serviço público. Com efeito, as IPSS vinculam-se no 

acordo e perante a Administração de assumir obrigações de facere, de seguir um 

conjunto de comportamentos que se traduzem na prática de atos e operações com vista à 

gestão dos estabelecimentos públicos. O fim último reside na manutenção, regularidade 

e a continuação da prestação do serviço público de saúde aos respetivos beneficiários e 

utentes, permanecendo a titularidade e a responsabilidade na esfera jurídica do Estado.   

De facto, o limite do acordo de gestão reside na proibição de este se consubstanciar 

em um meio de fuga do Estado face às suas responsabilidades constitucionalmente 

definidas e impostas pelo art.64º da CRP.  

                                                                                                                                
774Cfr.Art.4º n.º2 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro e o art.4º n.º4 do EIPSS.  
775Cfr.Art.5º do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
776Cfr.Art.5º n.º1 a), b), c), d), g), j), k), n) do DL n.º138/3013, de 9 de Outubro. 
777Cfr.Art.5º n.º1 i) do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 
778Cfr.Art.5º n.º 1 h) e q) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
779Cfr.Art.5º n.º1 o) e p) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
780Cfr.Art.5º n.º1 r) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
781Cfr.Art.5º n.º1 d) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
782Cfr.Art.5º n.º1 l) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
783Ao abrigo do DR n.º 14/2003. 
784Cfr.Art.5º n.º1 o) e art.15º do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
785Cfr.Art.7º n.º3 da Portaria 196-A/2015, de 1 de Julho, «o acordo de gestão é um contrato escrito que visa confiar à instituição as 
instalações e a gestão de um estabelecimento de apoio social, de natureza pública, onde se desenvolvem respostas sociais». 
786Cfr. Norma IV do DN n.º75/92, de 20 de Maio, «os acordos de gestão visam confiar às instituições a gestão de instalações, 
serviços e estabelecimentos que devam manter-se afetos ao exercício das atividades do âmbito da ação social, quando daí resultem 
benefícios para o atendimento dos utentes, interesse para a comunidade e um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis». 
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 A delegação da gestão do estabelecimento - suporte físico da prestação do serviço de 

saúde - não pode ser confundida, em primeiro lugar, com a própria delegação da 

prestação do serviço de saúde (que não é abrangido pelo objeto do acordo de gestão no 

DL n.º138/2013), nem com a titularidade e a responsabilidade de garantia dos serviços 

do SNS. 

Perante o exposto, a qualificação do acordo de gestão como contrato administrativo 

decorre da conjugando dos seus elementos de natureza pública- o estabelecimento sobre 

o qual vai incidir a gestão é público pois integra o SNS787; o serviço de saúde que se 

pretende acautelar e executar é da responsabilidade direta e titularidade do Estado788 e o 

financiamento ao desenvolvimento da atividade objeto do acordo de gestão é 

igualmente público789.  

Não obstante, o acordo de gestão pode comportar algumas especificidades que 

obstam à respetiva qualificação como «puro» contrato administrativo. Assim, não 

podemos falar em «puros» contratos administrativos quando no momento de 

transferência do objeto do acordo – estabelecimento - para as IPSS este, apesar de apto a 

funcionar, não se encontrar em funcionamento ou somente em funcionamento parcial.  

LICÍNIO LOPES qualifica o acordo como um contrato misto devido à factualidade 

de o contrato abranger cláusulas específicas do contrato de gestão e cláusulas das quais 

decorrem obrigações subsumíveis ao contrato de instalação de serviços ou de atividade. 

A situação em análise não se encontra prevista no DL n.º138/2013 porém, tendo em 

consideração o regime pouco aprofundado do diploma em matéria de «conteúdo dos 

acordos» que remete para a regulação das partes, merece, por via disso, de uma breve 

referência. Através de uma interpretação extensiva poderá a circunstância descrita ser 

subsumível no art.5º n.º1 g) quanto aos «meios humanos e equipamentos afetos, no 

âmbito do acordo, à prestação de serviço de saúde» se atendermos à definição de 

estabelecimento hospitalar enquanto «conjunto de meios materiais e humanos e 

situações jurídicas organizados para a realização de prestações de saúde»790.  

Nos casos enquadráveis nestas circunstâncias cabe à entidade gestora, as IPSS, 

proceder à instalação do serviço ou da atividade que lhe incumbe desenvolver ao abrigo 

do contrato de gestão, conservando a Administração a respetiva responsabilidade 

financeira.  

 
787Cfr.Art.2º n.º2 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
788Cfr.Art.64º da CRP. 
789Cfr. Art. art.63º n.º5 do CRP  e Art.4º do EIPSS. 
790Cfr.Art. 1º do DR nº 14/2003 de 30 de Junho de 2003-Aprova o caderno de encargos tipo dos contratos de gestão que envolvam 
as atividades de conceção, construção, financiamento, conservação e exploração de estabelecimentos hospitalares. 
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Outra situação que não se encontrar expressamente regulada no DL n.º138/2013, ao 

contrário do que sucede no regime jurídico da Portaria n.º196-A/2015791 , mas que 

carece de ser acautelada, está relacionada com a eventual necessidade de realização de 

obras no estabelecimento objeto do acordo. Segundo o autor, a necessidade da 

realização futura de obras não modifica a natureza jurídica do contrato quando se cingir 

a pequenas reparações. As pequenas reparações podem ser categorizadas como atos 

corrente de gestão ordinária, perfeitamente enquadráveis nos poderes de gestão 

atribuídos, por força do acordo, pela Administração às IPSS.  

Atendendo à duração do acordo de gestão, que nos termos do DL n.º138/2013, é de 

cinco anos, com a possibilidade de renovação automática, 792 não é inconcebível que 

durante esse período possa surgir a necessidade de realização de obras de manutenção 

ou de pequenas reparações no estabelecimento afeto à prestação do serviço de saúde. 

Comparativamente, os acordos de gestão entre o ISS,I.P e as IPSS vigoram por um 

período estipulado pelas partes793 – que poderá ser inferior a cinco anos – não obstante, 

o legislador consagrou a obrigação de a instituição «solicitar ao ISS,I.P, por escrito, 

autorização prévia para a realização de obras de conservação nas instalações objeto do 

acordo», 794 de «realizar pequenas reparações urgente» 795 e de elencar a matéria de 

realização de obras nas cláusulas que devem estar incluídas no acordo.  

Apesar de a matéria esteja excluída do DL n.º138/2013 entendemos que deve ser 

objeto de estipulação entre as partes por uma questão de coerência legal. No domínio da 

saúde o estatuto do serviço nacional de saúde impunha que «o contrato de gestão deve 

definir, obrigatoriamente: As obras a realizar pela entidade gestora para a exploração da 

instituição ou serviço» 796 . A mesma indicação legal constava nos diplomas que 

regularam as parcerias público-privadas na saúde, mais concretamente o DL n.º 

185/2002, de 20 de Agosto797 e o DR nº 14/2003 de 30 de Junho de 2003798. É a 

entidade contratante que fica obrigada a suportar os encargos das obras à realizar799.  

 
791Cfr.Norma XX n.º1, n.º 7 e 8 do DN n.º75/92, de 20 de Maio. 
792Cfr.Art.8º n.º1 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
793Com exceção dos acordos de gestão para cedência do edificado em regime de comodato que têm a duração mínima de 20 
anos.Cfr.Art.26º n.º2 da Portaria n.º197-A/2015, de 1 de Julho. 
794Cfr.Art.23º n.º1 b) da Portaria 196-A/2015, de 1 de Julho. 
795Cfr.Art.23º n.º1 c) da Portaria 196-A/2015, de 1 de Julho.  
796Cfr.Art. 29º n.º3 c) na redação do DL n.º11/93, de 15 de Janeiro. 
797Cfr.Art. 16º n.º1 b) do DL n.º185/2002, «1 - As entidades gestoras são obrigadas a: b) Efetuar os trabalhos necessários à boa 
conservação das instalações e equipamentos».  
798Cfr.Art. 32.º do DR nº 14/2003,de 30 de Junho, «Responsabilidade pela qualidade do edifício hospitalar A entidade gestora do 
edifício fica responsável pela qualidade da conceção e do projeto, bem como da execução das obras de construção e conservação do 
edifício hospitalar, responsabilizando-se pela sua durabilidade e pela manutenção das normais condições de funcionamento e 
operação ao longo do período de duração do contrato».   
799Cfr.Art.23 n.º2 b) e n.º4 da Portaria 196-A/2015, de 1 de Julho. 
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Por outro lado, a matéria em análise encontra-se relacionada com a própria qualidade 

dos serviços prestados, na vertente da conservação e manutenção da qualidade dos 

recursos materiais - instalações, equipamentos e do próprio estabelecimento- afetos à 

prestação dos cuidados de saúde.  

É através do acordo de gestão que as IPSS são legitimadas para gerir o 

estabelecimento do SNS porquanto as IPSS não gozam de uma habilitação originária 

para a gestão de um estabelecimento público. A prossecução de fins estatutários 

convergentes com os fins da Administração confere às instituições uma credenciação 

especial para a prossecução da tarefa, a habilitação específica concretiza-se por via dos 

acordos de gestão. 

No entendimento de LICINIO LOPES os acordos de gestão não podem ser 

reconduzidos à figura da concessão em sentido técnico em virtude de inexistir uma 

alienação da responsabilidade pela gestão do serviço público, a Administração conserva 

essa responsabilidade800.   

PEDRO GONÇALVES enquadra a concessão na categoria genérica dos contratos de 

prestação de serviços. No entendimento do autor o objeto da concessão é a gestão de um 

serviço público. O serviço público designa a atividade de execução de prestações, em 

princípio, direcionadas para os utentes. No entanto, o facto de a atividade ser dirigida 

aos beneficiários do SNS e não à Administração não representa o elemento distintivo 

essencial entre a concessão e o contrato de prestação de serviços.  

O foco principal da distinção de ambas as figuras reside na verificação ou não 

verificação de uma alteração da titularidade da responsabilidade pela gestão do serviço 

público. Sucede que no contrato de concessão a Administração aliena ou dispõe da 

gestão do serviço público, enquanto atividade «sua» pertencente à sua esfera jurídica, ao 

concessionário, o qual fica responsável pela gestão do serviço público.  

 Nos acordos de gestão em análise, apesar de se verificar a delegação da «gestão do 

estabelecimento do SNS», as responsabilidades decorrentes da gestão do serviço 

público permanecem na esfera jurídica da Administração.  

Por conseguinte, o acordo de gestão em análise não pode ser reconduzido à figura do 

contrato e concessão em sentido técnico 801 , pertencendo, isso sim, à categoria do 

contrato de prestação de serviços802. 

 
800Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.692-697. 
801Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.377. 
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Quanto à eficácia contratual, LICÍNIO LOPES afirma que o acordo de gestão não 

possui eficácia meramente bilateral ou inter partes, isto é, entre os sujeitos contratuais: 

A Administração e a entidade gestora.  

A mesma ideia pode ser perfeitamente transposta para o DL n.º138/2013. Sob o 

prisma da entidade gestora, surgem duas relações jurídicas distintas: i) A primeira entre 

a Administração e a IPSS (relação jurídica primária - prévia à transferência da gestão do 

estabelecimento e à constituição da segunda relação jurídica); ii) A segunda relação 

jurídica surge em um momento a posteriori, e estabelece-se entre as IPSS e os 

beneficiários/utentes, mediante a prestação do serviço de saúde.  

Os acordos em análise possuem efeitos mistos, preveem cláusulas com efeitos inter 

partes, que se repercutam apenas entre as partes contratantes e cláusulas com efeitos 

erga omnes, em razão dos deveres e direitos dos utentes/beneficiários que emergem do 

acordo.  

Sem prescindir, a relação contratual deve ser configurada, no seu quadro geral, como 

triangular porquanto a titularidade da responsabilidade pela efetiva prestação dos 

cuidados de saúde aos utentes do SNS recai sobre a Administração por imperativo 

constitucional. Daqui decorrem importantes consequências.  

Em primeiro lugar, importa realçar que os direitos dos utentes ou beneficiários do 

SNS mantêm a natureza jurídica de direitos sociais, tal como decorre da própria 

sistematização constitucional. A delegação do poder de gestão não configura um 

enfraquecimento dos direitos e deveres dos utentes. Por outras palavras, é indiferente, 

sob a perspetiva da força jurídica dos direitos e deveres dos utentes, se é a própria 

Administração a gerir diretamente o estabelecimento ou se o mesmo é objeto imediato 

do acordo de gestão celebrado entre a Administração e as IPSS.  

Por imperativo constitucional «incumbe prioritariamente ao Estado» a proteção do 

direito à saúde, através da garantia de acesso a todos os cidadãos «independentemente 

da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de 

reabilitação» 803 . A norma constitucional consagra um princípio que em sede de 

prestação de cuidados de saúde e do próprio acesso aos cuidados é imperativo, o 

princípio da igualdade.  

                                                                                                                                
802Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «A Concessão de Serviços Públicos – uma aplicação da técnica concessionária», Almedina, 1999, 
págs.160-161. 
803Cfr.Art. 64º n.º 3 a) da CRP.  
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Um dos mecanismos desenvolvidos para a efetivação das garantias de acesso dos 

utentes às prestações de cuidados de saúde é materializado através da manutenção das 

regras públicas de admissão dos beneficiários ou utentes e da fixação de tarifas de 

acordo com os standarts públicos. As regras não admitem variações consoante 

estejamos perante um estabelecimento integrado no SNS de gestão direta pela 

Administração ou por uma IPSS, vinculando as entidades gestores à observância das 

regras públicas.  

No DL n.º138/2013 é possível encontrar vários preceitos normativos concretizadores 

da regras referenciada, a título de exemplo, consagra o art. 4º n.º1 a) como princípio dos 

acordos a celebrar a «realização das prestações de saúde em conformidade com as 

regras aplicáveis ao SNS»; o art.7º impõe a aplicação das tabelas de preços fixadas para 

os hospitais SNS e o art.10º a) consagra o princípio da igualdade de acesso aos cuidados 

de saúde «de qualidade aos utentes do SNS, em tempo útil, nas melhores condições de 

atendimento, não se estabelecendo qualquer tipo de discriminação».  

A entidade gestora deve cumprir e zelar pelo cumprimento das regras públicas, 

respondendo em nome próprio pelos atos praticados. De facto, uma coisa é a 

titularidade da responsabilidade pelo serviço público, questão diversa é a atuação em 

nome próprio da entidade gestora. O primeiro aspeto não é impeditivo nem elimina o 

segundo. É precisamente esta configuração que se encontra presente nos acordos de 

gestão em análise. Na segunda relação que se constitui com a celebração do acordo de 

gestão, entre as IPSS, entidade gestora, e os utentes ou beneficiários do SNS, a entidade 

gestora responde, em nome próprio, pelos atos praticados que lhe possam ser 

imputáveis.  

Como bem evidencia LICÍNIO LOPES, do acordo de gestão decorrem efeitos 

normativos ou regulativos804. A própria Administração delega os poderes de regulação 

da atividade de gestão do estabelecimento e do serviço público à entidade gestora. A 

fixação dos critérios de admissão dos utentes ou beneficiários do SNS integram o poder 

de regulação da entidade gestora. Como tal, os atos de admissão ou de não admissão de 

utentes ou beneficiários do SNS integram, entre outros, o conjunto de atos praticados 

em nome próprio pela entidade gestora.  

 

A regra geral anteriormente contemplada no Estatuto do SNS fixava a natureza 

privada da relação entre as entidades gestoras e os utentes ou beneficiários do SNS, «as 
 
804Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.377. 
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entidades gestoras regem-se nas suas relações com terceiros por regras de direito 

privado»805. O atual Estatuto do SNS não contém nenhuma norma semelhante806. Na 

doutrina, LICÍNIO LOPES pronunciou-se sobre esta matéria. O autor defende que a 

questão não admite apenas uma hipótese.  

Apesar de defender que a regra geral é a da natureza privada da relação jurídica que 

se estabelece entre a entidade gestora e os utentes/beneficiários - em razão do 

estabelecimento se encontrar sujeito a uma gestão privada - são atribuídas à entidade 

gestora prerrogativas públicas nos critérios de admissão dos utentes. Assim, e apesar de 

os critérios revestirem natureza pública, o ato propriamente dito de fixação dos critérios 

no estabelecimento sob gestão privada e a admissão ou não admissão do utente é um ato 

praticado unilateralmente e em nome próprio pela IPSS sendo-lhe, em virtude disso, 

imputáveis. Além disso, revestem natureza vinculativa e produzem efeitos perante os 

utentes.  

Face ao exposto, a relação jurídica assume natureza privada e pública. Se nos 

encontramos na prestação do serviço público de saúde ao utente, a mesma reveste 

natureza privada. Contudo, se nos situarmos na relação jurídica em que a entidade 

gestora faz uso dos seus poderes ou prerrogativas, com efeitos na esfera jurídica dos 

utentes e não apenas efeitos perante os associados ou membros da própria IPSS, a 

relação jurídica assume natureza pública807808.  

3.1.3. Acordo de cooperação 

No domínio da saúde e ao abrigo do art. 2º n.º3 do DL n.º 138/2013, o acordo de 

cooperação visa «a integração de um estabelecimento de saúde pertencente às IPSS no 

SNS, o qual passa a assegurar as prestações de saúde nos termos dos demais 

estabelecimentos do SNS».809810 

No domínio da segurança social e ao abrigo do da Lei de Bases da Segurança Social 

(LBSS)811 LICÍNIO LOPES distingue dois tipos específicos de acordos de cooperação, 

distintos e tendencialmente autónomos.  

 
805CfrArt. 31º n.º 1 do DL n.º 11/93, de 15 de Janeiro. 
806Na redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro. 
807Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.698-700.  
808Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.379-380. 
809Cfr.Art.8º e 10º da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho. 
810Cfr.Norma III do DN n.º75/92, de 20 de Maio. 
811Cfr. Art.31º n.º1 da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, «A ação social é desenvolvida pelo Estado, pelas autarquias e por 
instituições privadas sem fins lucrativos, de acordo com as prioridades e os programas definidos pelo Estado (…)». 
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Na primeira espécie de acordos de cooperação são enquadráveis os casos em que a 

Administração ao abrigo de programas ou projetos procura e delega nas IPSS a função 

de execução dos programas ou projetos. Nos acordos em análise, o programa e a 

responsabilidade pela respetiva gestão e o financiamento são públicos e a tarefa 

incumbida às IPSS é de natureza administrativa, da titularidade e responsabilidade 

direta da Administração. 

As obrigações das IPSS, tanto podem ser obrigações de meios como obrigações de 

resultados, consoante a tarefa que visam atribuir.  

À semelhança do que sucede no acordo de gestão também aqui a IPSS vai 

estabelecer uma relação jurídica com o destinatário final da atividade ou da prestação do 

serviço. Por conseguinte, o acordo terá, de igual modo, efeitos erga omnes, não se 

cingindo à esfera jurídica das partes contratuais mas, inclusivamente a terceiros, utentes, 

destinatários do programa ou projeto social812. 

A coincidência de atividades ou fins, objeto do programa e da atividade desenvolvida 

pela IPSS ao abrigo das respetivas normas estatutárias, constitui o pressuposto objetivo 

de celebração dos acordos. Todavia, o objeto nuclear ou novidade do contrato não 

reside neste pressuposto mas antes na obrigação da IPSS, vinculada ao acordo de 

cooperação, assumida perante a Administração, de desenvolver, de acordo com o 

programa, as atividades de modo a dar cumprimento à execução de um serviço que a 

Administração assumiu como sua mas para cuja execução demanda a IPSS. Em 

consonância, o regime jurídico será o direito administrativo. 

O programa é da titularidade da Administração, inexiste uma disposição/ alienação 

do programa ou do serviço público que consta do programa, nem uma especial 

habilitação das IPSS para a prossecução da atividade, tão-pouco constitui o 

financiamento o objeto nuclear do acordo. A nota de novidade é a obrigação da IPSS em 

desenvolver a atividade prevista no programa.  

Por conseguinte, o autor identifica o acordo em análise como um contrato de 

prestação de serviços e não como um puro contrato de atribuição813.  

 

A segunda espécie de acordo de cooperação representa a categoria maioritária, 

abarcando a generalidade das situações. Aqui os programas são da autoria da IPSS. 

 
812Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.700-705. 
813Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.700-705. 
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Logo, a iniciativa e as responsabilidades decorrentes da atividade a desenvolver são da 

titularidade da IPSS e, por isso, a sua natureza é privada. A partir destes elementos 

caracterizadores é possível, autonomizar esta segunda espécie de acordo do primeiro 

analisado supra. 

O Estado financia a atividade se concluir e reconhecer a utilidade social da mesma e 

as vantagens que possam surtir com o seu fomento. Competindo ao Estado arcar com o 

risco financeiro. Contudo, o Estado não se limita ao papel de financiador da atividade. 

Não se visa apenas atribuir um benefício às IPSS. Por efeito do acordo de cooperação, a 

IPSS aceita orientar a atividade, objeto do programa, segundo os princípios orientadores 

e objetivos que disciplinam a atividade administrativa.  

Apesar destes acordos apresentarem diferenças em relação à primeira espécie, ambas 

acabam por ser disciplinada pelo direito público. Além disso, quer na primeira espécie, 

quer no presente caso, o elemento essencial do acordo reside na obrigação assumida 

pela IPSS.   

LICÍNIO LOPES considera que, neste âmbito, a Administração procede à inserção 

da IPSS nos princípios e objetivos do sistema. Facto que, para o autor, aproxima o 

acordo em apreço aos contratos de concerto814.  

PEDRO GONÇALVES enquadra os contratos de concerto nos contratos de 

delegação de serviços públicos ou de gestão de serviços públicos. Sem prejuízo, o 

contrato de concerto não se integra no conceito de concessão de serviços públicos na 

medida em que àquele não tem por objeto a gestão de um serviço público.  

Para o autor, nos contratos de concerto estamos perante atividades desenvolvidas e 

exercidas «em concorrência» entre o setor público e privado. O contrato define e 

estipulas os exatos termos perante os quais uma entidade concorda em exercer uma 

atividade de natureza privada, para a qual já se encontrava habilitada, ao abrigo de 

princípios e objetivos similares aos que disciplinam a atuação administrativa815. 

 

Cumpre agora aferir se os acordos de cooperação celebrados ao abrigo do art. 2º n.º 1 

b) e n.º 3 do DL n.º138/2013 pertencem à primeira ou segunda categoria de acordo de 

cooperação.  

Atenta à redação do artigo referenciado, o qual afirma expressamente que o acordo 

de cooperação tem como objeto a «integração de um estabelecimento de saúde 

 
814Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.705-707.  
815Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «A Concessão de Serviços Públicos – uma aplicação da técnica concessionária», ob.cit.. 
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pertencente às IPSS no SNS», concluímos pela natureza jurídica privada do 

estabelecimento de saúde visado. É possível retirar da norma, que as IPSS já prestam 

cuidados de saúde, em um momento anterior à celebração do acordo, havendo apenas 

uma alteração dos termos em que os mesmos vão passar a ser prestados.  

Deste modo, o propósito do acordo consiste em proceder à integração do 

estabelecimento privado no SNS e, por via disso, de reger a atividade privada das IPSS 

às regras fixadas para os restantes estabelecimento do SNS. O art. 2º n.º 3 parece-nos 

ser claro nesse sentido.  

Sem embargo, e apesar de, como já mencionado, o diploma não apresentar uma 

disciplina geral tão abrangente quanto o que contava do DN n.º 75/92 e da atual Portaria 

196-A/2015, ainda assim é possível reforçar essa posição através de alguns preceitos. 

Vejamos: i) O art.º4 refere expressamente que a realização das prestações de saúde deve 

obedecer às regras que disciplinam o SNS 816 ; O dever das IPSS em respeitar as 

orientações técnicas emanadas do Ministério da Saúde 817 ; O dever de prestar 

atempadamente as informações necessárias ao acompanhamento do acordo e o princípio 

da rentabilização dos meios existentes e de boa articulação entre as várias instituições 

de saúde públicas e do setor social que atuam na área da saúde818;  

ii) O art.5º relativo às matérias que devem formar o conteúdo dos acordos releva, 

entre outros, a avaliação das necessidades de prestação de cuidados de saúde à 

população que será abrangida pelo acordo 819 ; A contratualização da produção de 

serviços, por áreas de cuidados de saúde a contratar, quer em quantidades, quer em 

valores820; As obrigações de reporte de informações, suportes e responsabilidades nos 

termos em vigor no SNS e a garantia de interoperabilidade 821 ; Os requisitos de 

qualidade, segurança e níveis de serviço822; As penalizações por incumprimento823; As 

regras de faturação, pagamento, transferências e acerto de contas 824  e o montante 

máximo de despesa825; 

iii) O art.7º que, para além de afirmar que a tabela de preços é aprovada pelo membro 

do Governo responsável pela área da saúde, estabelece como referência a que se 

encontra estabelecida para hospitais do SNS; 
 
816Cfr.Art.4º n.º1 a) do DL n.º138/2013.  
817Cfr.Art. 4º n.º1 b) do DL n.º138/2013. 
818Cfr.Art. 4º n.º1 e) do DL n.º138/2013. 
819Cfr.Art. 5º n.º1 a) do DL n.º138/2013. 
820Cfr.Art.5º n.º1 b) do DL n.º138/2013. 
821Cfr.Art.5º n.º1 m) do DL n.º138/2013. 
822Cfr.Art5º n.º1 f) e n) do DL n.º138/2013. 
823Cfr.Art.5º n.º1 o) do DL n.º138/2013. 
824Cfr.Art.5º n.º1 p) do DL n.º138/2013. 
825Cfr.Art.5º n.º1 q) do DL n.º138/2013. 
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iv) O art.10º em matéria de deveres das IPSS, em especial a exigência de prestação 

dos cuidados de saúde de qualidade aos utentes do SNS, sem proceder a qualquer tipo 

de discriminação826. Por último, o art.11º disciplina os poderes de controlo por parte da 

entidade administrativa, com a previsão da possibilidade de constituição de comissões 

de acompanhamento827.  

Por conseguinte, entendemos que os acordos de cooperação sujeitos ao regime 

jurídico do DL n.º 138/2013, aproximam-se dos acordos de cooperação enquadrados na 

segunda espécie enunciada.  

 

Para SÉRVULO CORREIA, os acordos de cooperação entre o Estado e as 

instituições particulares de solidariedade social são contratos administrativos 

enquadráveis na categoria de contratos administrativos de atribuição sem fins de 

intervenção económica828829. Os contratos de atribuição «têm por causa-função atribuir 

uma certa vantagem ao cocontratante da Administração». A atribuição de um benefício 

por parte da Administração ao contraente é que permite caracterizar o contrato em 

apreço, a prestação da contraparte resume-se a uma mera «contrapartida, uma 

consequência ou uma condição» à concessão da vantagem. Os direitos concedidos ao 

contraente, e não tanto os deveres que decorrem da relação jurídica contratual, revelam-

se como o mecanismo de prossecução do interesse público.  

Aplicado o conceito aos acordos de cooperação entre o Estado e as IPSS, o apoio 

concedido pelo Estado às IPSS é a prestação caracterizadora do contrato de atribuição, a 

atividade das IPSS são apenas contrapartidas, uma vez que estas estariam legitimadas 

pelo art.63º n.º5 CRP à prossecução de fins de solidariedade social830. 

LICÍNIO LOPES apesar de concordar com SÉRVULO CORREIA quanto à 

qualificação dos acordos como contratos administrativos discorda na parte relativa à sua 

qualificação como acordos administrativos de atribuição831. Para o autor os acordos de 

cooperação não se enquadram em tipos contratuais rígidos, isto é, não são suscetíveis de 

ser qualificados como puros contratos de atribuição nem tão-pouco como puros 

contratos de colaboração.  

 
826Cfr.Art.10º n.º1 a) do DL n.º138/2013. 
827Cfr.Art.11º n.º 3 do DL n.º138/2013. 
828Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos», Almedina, 2003, pág.425-427. 
829Por oposição aos contratos de atribuição com fins de intervenção económica ou contratos económicos, a título de exemplo, o 
contrato-programa – Cfr. CORREIA, SÉRVULO, «Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos», ob.cit., 
pág.422.  
830Cfr.CORREIA, SÉRVULO, «Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos», ob.cit., pág.421 e 427. 
831Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág..691. 



200 

 

Os acordos de cooperação distanciam-se dos puros contratos de atribuição, na 

medida em que o elemento-chave do acordo de cooperação não reside na concessão de 

uma especial vantagem às IPSS. Os acordos de cooperação ao abrigo do DL n.º 

138/2013 abarcam uma realidade que transcende o financiamento do Estado.  

No que concerne ao contrato de colaboração, a cooperação pode evoluir para uma 

relação de colaboração nos casos em as entidades privadas, vinculadas à relação de 

cooperação com a Administração, são «promovidas» para entidades auxiliares destas, 

assumindo funções no âmbito da execução de tarefas e programas públicos. É esta 

relação evolutiva que permite separar conceitualmente ambas as realidades. De facto, o 

contrato de colaboração e cooperação podem estar relacionados nos casos em que a 

relação de cooperação precede a colaboração, todavia, e ainda assim, apresentam 

caraterísticas distintas.  

Na cooperação os particulares «atuam livre e espontaneamente na sua esfera privada, 

no exercício de direitos e liberdades». Na colaboração, os particulares não realizam fins 

estatutários próprios, os fins pertencem à esfera jurídica própria da Administração, os 

particulares surgem na relação por solicitação desta, executando tarefas públicas. No 

caso da cooperação, embora as tarefas e os fins desenvolvidos pelas entidades 

particulares estejam inseridos na sua própria esfera de atuação, pode suceder que as 

mesmas apresentem semelhanças em relação aos fins prosseguidos pelas entidades 

públicas832. 

Pela breve exposição é possível extrair uma aproximação do primeiro tipo espécie de 

acordos de cooperação aos contratos de colaboração todavia, não podem ser 

reconduzidos à figura do contrato de colaboração essencialmente, em razão da 

inexistência de transferência da titularidade das responsabilidades da Administração 

para a entidade contratada. Nesse sentido, deve prevalecer a sua qualificação como 

contrato de prestação de serviços.  

Com efeito, nos contratos de colaboração sucede a partilha de responsabilidades 

entre as partes, a Administração e o contraente. A Administração incumbe a função de 

tutela e controlo e ao contraente a função de execução e gestão de uma tarefa 

administrativa inicialmente confiada por lei à Administração.  

 
832Cfr.GONÇALVES, PEDRO «Entidades Privadas com poderes públicos», Almedina, Coimbra, 2005, pág.454-455. 
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PEDRO GONÇALVES defende que regulação jurídica destes acordos de 

colaboração primários é a concessão de atividades pública, mormente a concessão de 

serviços públicos833.  

A atipicidade dos acordos de cooperação resulta da especial qualidades das partes e 

da reunião, na mesma relação contratual, de distintos elementos de natureza privada e 

pública. Os acordos de cooperação apresentam uma configuração flexível e aberta, 

suscetível e propícia ao exercício, em simultâneo, de diversas funções, jurídicas ou não 

jurídicas, com destaque para a função de articulação de atividades ou de formas de 

atuação834 - objeto da publicação do DL n.º138/2013, este diploma define as «formas de 

articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do SNS com as 

IPSS»835 - e a função de delegação, mecanismo por excelência da «convocatória» das 

instituições do Terceiro Setor.  

O acordo de cooperação afigura-se como um instrumento contratual vantajoso para 

ambas as partes contratuais. Se por um lado, o acordo de cooperação serve a intenção 

política de conciliar a atividade das IPSS com a execução de uma tarefa administrativa. 

Por outro, as IPSS encontram uma importante fonte de financiamento dos seus fins 

estatutários cuja essencialidade não deve ser desconsiderada face ao caráter não 

lucrativo das IPSS. Os acordos de cooperação – e de gestão - servem como mecanismo 

de sobrevivência económica das IPSS. 

Em razão da crescente importância que os acordos de cooperação vêm assumindo 

nas relações que a Administração estabelece com instituições do Terceiro Setor e, 

especialmente com as IPSS, LICÍNIO LOPES apela a uma intervenção legal que 

permite a autonomização, dentro deste quadro contratual, de uma categoria de contratos, 

sugerindo a designação de «contratos de cooperação entre o Estado e as instituições 

particulares de interesse público sem fins lucrativos».  

O autor configura essa categoria como um modelo aberto, propício à «utilização 

flexível embora sem prejuízo da existência de regimes diferenciados». O autor fala 

neste âmbito de um «mini pacto social», regulador da relação jurídica, em que existe, 

por parte da Administração, um afastamento do uso dos seus poderes autoritários, 

preservando, no entanto, os poderes de fiscalização e de controlo.  

 
833Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «A Concessão de Serviços Públicos – uma aplicação da técnica concessionária», Almedina, 1999, 
pág.169-170. 
834Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», ob.cit., 
pág.707-713. 
835Cfr.Art.1º do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 
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O desenho do contrato assentaria nos princípios estruturantes da responsabilidade e 

da transparência836. 

O preâmbulo do DL n.º138/2013 enuncia esse propósito, «torna-se por isso 

necessário estabelecer um modelo de partilha mais efetiva de responsabilidades entre os 

vários intervenientes, alicerçada na definição e implementação de regras claras e 

procedimentos de controlo eficazes».  

Sem prejuízo, o diploma não apresenta uma disciplina geral suficientemente 

abundante e rica, além de que, como veremos, certas disposições, especialmente o art.6º, 

não serem favoráveis às exigências de transparência. 

A conclusão pela natureza jurídica de contratos administrativos dos acordos de 

gestão e de cooperação é confirmada pelo art.6º do DL n.º 138/2013. 

 CAPÍTULO III 

A Formação e (execução) dos acordos de Gestão e Cooperação 
 

No DL n.º 138/2013, o art.6º disciplina o procedimento prévio de contratualização. O 

art.6º n.º2 do DL n.º138/2013 determina que «a Parte II do Código dos Contratos 

Públicos (…) não é aplicável à formação dos acordos a que se refere o presente decreto-

lei», não estendendo a exclusão à Parte III do CCP. Com efeito, o preceito manda 

desaplicar a Parte II do CCP, ao mesmo tempo que nada refere acerca da Parte III do 

CCP.   

Posto isto, cumpre analisar o regime jurídico desenhado pelo legislador ordinário 

para os acordos de gestão e de cooperação celebrados ao abrigo do DL n.º138/2013, 

mais precisamente a exclusão do regime relativo aos procedimentos conducentes à 

formação dos contratos.  

§1. O Código dos Contratos Públicos 
 

   A estrutura do CCP é formada por cinco partes: a Parte I, relativa ao âmbito de 

aplicação do Código (art.1º a 15º, inclusive); a Parte II, aplicável à formação dos 

contratos públicos (art.16º a 227º, inclusive); a Parte III, aplicável aos contratos 

públicos que revistam natureza de contratos administrativos (art.278º a art.454º, 

 
836Cfr. LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», ob.cit. pág.713-714. 
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inclusive); a Parte IV, relativa ao regime contraordenacional (art.455º a 464º, inclusive) 

e a Parte V, que regula as disposições finais (art. 465º a 474º, inclusive).  

No presente contexto revela apenas a análise da Parte II e a Parte III do CCP.  

Em termos gerais: a) O regime relativo aos procedimentos de formação dos contratos 

(Parte II) são aplicáveis a todos os contratos públicos, enquanto o regime relativo ao 

conteúdo obrigacional dos contratos e da sua execução (Parte III) abrangem somente os 

contratos administrativos;  

b) Dentro da Parte III, o Título I (contratos administrativos em geral) estabelece o 

regime jurídico aplicável a todos os contratos administrativos, ao contrário do Título II 

(contratos administrativos em especial) que apenas submete os contratos administrativos 

típicos (art.16º n.º2) ao regime dos artigos 343º e ss.. 

c) Os contratos celebrados por contraentes públicos ficarão sujeitos à Parte II e III 

enquanto os contratos celebrados por entidades adjudicantes que não sejam contraentes 

públicos ficarão unicamente adstritos à Parte II do CCP.  

Grosso modo, se por um lado, para efeito de aplicação objetiva do CCP, releva a 

distinção entre contrato público (Parte II) e contrato administrativo (Parte III), no que 

concerne à aplicação subjetiva do CCP, a distinção preponderante é, respetivamente, a 

dos conceitos de entidade adjudicante (Parte II) e contraente público (Parte III).  

Iremos iniciar a presente exposição com o âmbito objetivo e terminar com o âmbito 

subjetivo de aplicação da Parte II e a Parte III do Código  

A nível objetivo, determina o art.1º n.º2 que o regime da contratação pública da Parte 

II do CCP «é aplicável à formação dos contratos públicos», isto é «todos aqueles que, 

independentemente da sua designação e natureza, sejam celebrados pelas entidades 

adjudicantes referidas no presente Código»837(sublinhado nosso). Por seu turno, o art.1º 

n.º5 manda aplicar o regime substantivo dos contratos públicos, Parte III do CCP, aos 

contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. 

Da leitura destes preceitos urge a necessidade de distinguir os contratos públicos dos 

contratos administrativos838. 

 
837O art.1º n.º3 do CCP alarga à aplicabilidade da Parte II, com as necessárias adaptações, «aos procedimentos destinados à 
atribuição unilateral, pelas entidades adjudicantes referidas no artigo seguinte, de quaisquer vantagens ou benefícios, através de ato 
administrativo ou equiparado, em substituição da celebração de um contrato público». 
838 Alguns autores pronunciaram-se sobre às alterações que se verificaram com a introdução da figura do contrato público. MARIA 
JOÃO ESTORNINHO entende que o surgimento da figura do contrato de direito público de fonte Comunitária e a evolução operada 
pelo Direito Comunitário nesta matéria vem bulir com a conceção clássica do contrato administrativo e a repartição tradicional entre 
o contrato administrativo e contrato de direito privado da Administração Pública. PEDRO GONÇALVES defendia o entendimento 
oposto, segundo o autor o conceito de contrato público remetia para a ideia errada de que os contratos por este abrangido possuíam 
natureza jurídica pública. Para o autor, o contrato público surgia apenas como mais uma categoria, mantendo-se as fronteiras 
clássicas do contrato administrativo e do contrato de direito privado da Administração. No entendimento do autor o contrato público 
é um operador jurídico que identifica a categoria de contratos celebrados pelas entidades públicas enquanto clientes ou adquirentes 
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A Diretiva 2014/24/UE define os contratos públicos como «contratos a título oneroso, 

celebrados por escrito entre um ou mais operadores económicos e uma ou mais 

autoridades adjudicantes, que tenham por objeto a execução de obras, o fornecimento de 

produtos ou a prestação de serviços»839. A noção oferecida pelo art.1º n.º2 do CCP, os 

contratos públicos são «todos aqueles que, independentemente da sua designação e 

natureza, sejam celebrados pelas entidades adjudicantes referidas no presente Código» é 

mais ampla do que a apresentada pelo Direito Comunitário, este último restringe os 

contratos públicos aos contratos de empreitada de obras públicas, contratos de 

fornecimento, concessões de serviços e obras públicas e contratos de prestação de 

serviços.   

RUI MEDEIROS afirma que o CCP vai bastante mais longe do que aquilo que 

resultaria de uma transposição direta e acrítica das Diretivas Comunitárias e do que 

seria exigido ao legislador português. Na opinião do autor a opção do legislador 

compreende-se à luz do princípio da concorrência. É o princípio da concorrência que 

dota de «unidade de sentido» às soluções plasmadas no Código.840 

Na mesma linha de raciocínio, JORGE ANDRADE DA SILVA entende que o 

mundo dos contratos públicos e o dos contratos administrativos é mais abrangente do 

que o que resulta do preceito da Diretiva 2004/18/CE.  

O art. 1º desliga-se da noção restringente do Direito Comunitário, mediante a 

sujeição ao CCP, enquanto contratos administrativos, para além dos contratos 

expressamente qualificados como tal pelo Código, os que forem celebrados «como um 

instrumento de ação por cujo intermédio a Administração pode exercer os seus poderes 

                                                                                                                                
no mercado de produtos e serviços. O conceito em apreço seria desenvolvido pelo Direito Comunitário da Contratação Pública e 
pretendia unicamente estabelecer um conjunto de regras procedimentais no espaço comunitário como, a título de exemplo, a 
consagração do princípio da proibição do tratamento discriminatório em razão da nacionalidade. O conceito pretendia fixar a nível 
comunitário um «direito comum dos procedimentos que regulam a escolha dos contratantes da Administração» e não proceder a 
uma uniformização dos contratos Administrativos. Por conseguinte, o conceito é neutro em matéria de identificação da natureza 
jurídica do contrato ou da respetiva execução Sendo empregue indistintamente quer aos contratos administrativos de direito público, 
quer aos contratos administrativos de direito privado. Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «O Contrato Administrativo – Uma Instituição 
do Direito Administrativo do Nosso Tempo», Almedina, 2002, pág.53-54. MARIA JOÃO ESTORNINHO discorda da posição 
do autor e conclui pela defensa uma reestruturação teórica nesta matéria, visto as Diretivas clássicas e a jurisprudência comunitária 
terem contribuído para a diluição dos contornos conceituais dos contratos administrativos e dos contratos de direito privado da 
Administração Pública e da conceção tradicional de que os primeiros estariam sujeito a um regime jurídico distinto e exorbitante 
comparativamente aos contrato celebrados por particulares e em relação aos contratos de direito privado da Administração Pública. 
O Direito Comunitário tem vindo, desde então, a construir um regime jurídico tendente à uniformização dos diversos contratos 
públicos, quer quanto ao regime do procedimento e contencioso, quer quanto ao regime substantivo, o que torna obsoleta a 
delimitação rígida entre contrato administrativo e contrato de direito privado da Administração Pública e que impossibilitam a 
conceção de um contrato público enquanto categoria isolada.Cfr.ESTORNINHO, MARIA JOÃO, «Curso de Direito dos Contratos 
Públicos – Por uma Contratação Sustentável», Almedina, 2013, pág.312-320. JOÃO CAUPERS afirma que o CCP reacendeu o 
«fogo da distinção» que muitos autores julgavam «moribunda», entre os contratos administrativos e os contratos privados da 
Administração Pública».Cfr.CAUPERS, JOÃO, «Âmbito de aplicação subjetiva do Código dos Contratos Públicos», in Caderno de 
Justiça Administrativa, nº64, Braga, Julho/Agosto, 2007, pág.13. 
839Cfr. Art.2º n.º1, 5) da Diretiva 2014/24/UE. 
840Cfr.MEIDEIROS, RUI, «Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do princípio da concorrência», in Caderno de 
Justiça Administrativa, nº69, Braga, Maio/Junho, 2008, pág.3. 
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públicos unilaterais, surgindo assim contratos que substituem atos administrativos» 

(art.1º n.º2 e n.º6 do CCP)841.  

O princípio geral é a de que o regime da contratação pública plasmada no Código é 

«tendencialmente» aplicável «à formação de todos e qualquer contrato público que, 

independentemente da sua designação e natureza seja celebrado por entidades 

adjudicantes» (art.1º n.º2). 

Resulta da leitura conjunta dos art.1º n.º2, art.5º e art.16º n.º1 que o regime da 

contratação pública é aplicável à formação de contratos a celebrar por entidades 

adjudicantes cujo objeto abranja prestações que «estejam ou sejam suscetíveis de estar 

submetidas à concorrência de mercado» (art.16º n.º1). Perante um contrato que 

apresente esta característica, as entidades adjudicantes devem adotar um dos 

procedimentos elencados no art.16º n.º1: a) Ajuste direto; b) Concurso público; c) 

Concurso limitado por prévia qualificação; d) Procedimento de negociação e e) Diálogo 

concorrencial. A escolha do procedimento deve obedecer aos critérios do art.17º do 

CCP.  

Nem mesmo a restrição do âmbito de aplicação objetivo do regime ínsito no art.5º 

anula o entendimento de que a o CCP rejeita a opção minimalista que até então vingava 

no nosso ordenamento jurídico. 

Com efeito, a enumeração aberta, «designadamente», do art.16º n.º2, evidencia «de 

modo inequívoco» que o Código visa não apenas os contratos típicos das Diretivas mas 

também outros contratos administrativos típicos- concessão de serviços públicos [art.16º 

n.º2c)] –, atípicos, bem como contratos cuja natureza administrativa se pode questionar 

– contrato de sociedade [art.16º n.º2 f)]842. 

 

Além do art.16º n.º2, o art.1º n.º3 merece uma clara referência. O preceito estipula 

que a Parte II «é igualmente aplicável, com as necessárias adaptações, aos 

procedimentos destinados à atribuição unilateral, pelas entidades adjudicantes referidas 

no artigo seguinte, de quaisquer vantagens ou benefícios, através de ato administrativo 

ou equiparado, em substituição da celebração de um contrato público». A propósito 

deste preceito, RUI MEDEIROS afirma que «numa delimitação do âmbito dos 

procedimentos de adjudicação amiga do princípio da concorrência» o Código acabou 

por atribuir menor relevância à natureza unilateral ou bilateral da atribuição e enaltecer 

 
841Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», Almedina, 2013, pág.39. 
842Cfr.MEIDEIROS, RUI, «Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do princípio da concorrência», ob.cit., pág.7. 
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a «circunstância de uma entidade adjudicante, num domínio submetido à concorrência 

de mercado, conceder uma vantagem ou um benefício económico a uma determinada 

entidade» (art.1º n.º3, art.16º n.º1 e 17º)843.  

 

Sem prescindir, apesar da ambição expressa no art.1º n.º1, o CCP «estabelece a 

disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos 

que revistam a natureza de contrato administrativo», o âmbito de exclusões de aplicação 

do CCP é significativa, abarcando os artigos 4º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º e 13º. 

Uma vez que os art.10º, 11º, 12º e 13º disciplinam os contratos que versam sobre 

atividades desenvolvidas nos setores especiais, no presente contexto relevam apenas as 

restrições operadas pelos art.4º, 5º e 6º. 

O art.4º ao instituir a regra de que «o presente Código não é aplicável» exclui em 

absoluto a aplicabilidade do Código (Parte II e Parte III) aos contratos celebrados: a) Ao 

abrigo de uma convenção internacional (…) que tenham por objeto a realização de 

trabalhos destinados à execução ou à exploração em comum de uma obra pública pelos 

Estados signatários ou a aquisição de bens móveis ou de serviços destinados à 

realização ou à exploração em comum de um projeto pelos Estados signatários; b) Com 

entidades nacionais de outro Estado membro ou de um Estado terceiro, nos termos de 

uma convenção internacional relativa ao estacionamento de tropas; c) De acordo com o 

procedimento específico de uma organização internacional de que o Estado Português 

seja parte (art.4º n.º1); d) Contratos de trabalho em funções públicas e contratos 

individuais de trabalho; e) Contratos de doação de bens móveis a favor de qualquer 

entidade adjudicante; f) Contratos de compra e venda, de doação, de permuta e de 

arrendamento de bens imóveis ou contratos similares e g) Contratos relativos à 

aquisição, ao desenvolvimento, à produção ou à coprodução de programas destinados a 

emissão por parte de entidades de radiodifusão ou relativos a tempos de emissão (art.4º 

n.º2).  

O art.5º obsta apenas (sublinhado nosso) à aplicação da Parte II - exclusão parcial 

que em nada interfere com a Parte III.  

A exclusão da aplicabilidade da Parte II opera em relação à formação dos contratos: 

 a) A celebrar por entidades adjudicantes cujo objeto abranja prestações que não 

estão nem sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado (art.5º n.º1); 

 
843Cfr.MEIDEIROS, RUI, «Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do princípio da concorrência», ob.cit., pág.9. 
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 b) A celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, desde que: i) A 

entidade adjudicante exerça sobre a atividade desta, isoladamente ou em conjunto com 

outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 

serviços; e ii) Esta entidade desenvolva o essencial da sua atividade em benefício de 

uma ou de várias entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o controlo análogo 

referido na alínea anterior (art.5º n.º2) (sublinhado nosso).  

O art.5º n.º2 reporta-se às relações denominadas «relações in house». O TJUE, no ac. 

Teckla, declarou que a Diretiva 93/36/CEE é aplicável «quando uma entidade 

adjudicante, como uma autarquia local ou regional, pretende celebrar por escrito, com 

uma entidade dela distinta no plano formal e dela autônoma no plano decisório, um 

contrato a título oneroso que tenha por objeto o fornecimento de produtos, quer esta 

entidade seja ela própria uma entidade adjudicante quer não (…) Só pode ser de outro 

modo na hipótese de, simultaneamente, a autarquia exercer sobre a pessoa em causa um 

controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços e de essa pessoa realizar 

o essencial da sua atividade com a ou as autarquias que a compõem»844845.  

O TJUE no ac. Stadt Halle estendeu esse entendimento aos contratos de prestação de 

serviços ao abrigo da Diretiva 92/50/CEE846 «Uma autoridade pública, que seja uma 

entidade adjudicante, tem a possibilidade de desempenhar as tarefas de interesse público 

que lhe incumbem pelos seus próprios meios, administrativos, técnicos e outros, sem ser 

obrigada a recorrer a entidades externas que não pertençam aos seus serviços. Nesse 

caso, não está em questão um contrato a título oneroso celebrado com uma entidade 

juridicamente distinta da entidade adjudicante. Assim, não há que aplicar as disposições 

comunitárias em matéria de contratos públicos, [todavia] de acordo com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça, não está excluído que possa haver outras 

circunstâncias em que o concurso não é obrigatório mesmo se a outra parte contratante 

for uma entidade juridicamente distinta da entidade adjudicante. É esse o caso quando a 

autoridade pública, que seja uma entidade adjudicante, exerce sobre a entidade distinta 

em causa um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços e quando 

essa entidade realiza o essencial da sua atividade com a ou as autoridades públicas que a 

detêm»847.  

 
844Cfr. Acórdão Teckla, de 18 de Novembro de 1999 – Processo C-107/98, considerando n.º50-51. 
845Diretiva 93/36/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos 
públicos de fornecimento. 
846 Diretiva 92/50/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos 
públicos de serviços, com a redação da Diretiva 97/52/CE, de 13 de Outubro de 1997. 
847Cfr. Acórdão Stadt Halle, de 11 de Janeiro de 2005 – Processo C-26/03, considerando n.º48-49.  
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Sobre o conceito de «controlo análogo»: i) O conceito de «controlo análogo» não se 

confunde com o conceito de «influência dominante» - este último essencial à 

qualificação de uma entidade como «organismo de direito público». O controlo análogo 

pressupõe algo mais intenso: um domínio absoluto sobre a autodeterminação da vontade 

do prestador do bem ou serviço848; ii) O TJUE declarou no ac. Stadt Halle, que a 

participação, ainda que minoritária, de uma empresa privada no capital de uma 

sociedade na qual participa também a entidade adjudicante exclui, de qualquer forma, 

que esta entidade adjudicante possa exercer sobre essa sociedade um controlo análogo 

ao que exerce sobre os seus próprios serviços; iii) Relacionado com o ponto anterior, a 

relação entre uma autoridade pública que seja uma entidade adjudicante e os seus 

próprios serviços rege-se por considerações e exigências específicas da prossecução de 

objetivos de interesse público. Em contrapartida, a colocação de capital privado numa 

empresa obedece a considerações próprias dos interesses privados e prossegue objetivos 

de natureza diferente; iv) Por conseguinte, a adjudicação, sem concurso, de um contrato 

público a uma empresa de economia mista colide com o princípio da concorrência livre 

e não falseada e o princípio da igualdade, na medida em que se verifica, no 

procedimento, a atribuição de uma vantagem a uma empresa privada presente no capital 

da empresa em questão. Pelo que, devem ser sempre aplicados os procedimentos de 

adjudicação de contratos públicos849; v) Não se encontra preenchido o conceito do 

«controlo análogo» quando logo após a atribuição do contrato público, se procede à 

abertura do capital a privados. Se for considerado unicamente a data em que ocorreu a 

adjudicação do contrato, sem ter em conta os efeitos da cessão, em prazo muito curto, é 

prejudicado o efeito útil das Diretivas. «O princípio da livre circulação dos serviços e da 

abertura à concorrência não falseada em todos os Estados-Membros, estaria 

comprometida se fosse permitido às entidades adjudicantes recorrer a manobras 

destinadas a dissimular a atribuição de contratos públicos de serviços a empresas de 

economia mista»850. 

Sobre a formulação «essencial da sua atividade»: i) Deve ser considerada a 

«atividade efetiva» da empresa, de modo a aferir se atua como as outras empresas no 

mercado ou, no caso oposto, se a sua atividade está de tal modo conexa ao poder 

público ao ponto de os contratos serem equiparados a relações internas; ii) A empresa 

 
848Cfr.LEITÃO, ALEXANDRA, «Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas e 
relações “in house”», in Caderno de Justiça Administrativa, nº65, Braga, Setembro/Outubro, 2007, pág.18-19. 
849Cfr. Acórdão Stadt Halle, de 11 de Janeiro de 2005 – Processo C-26/03, considerando n.º49-52. 
850Cfr. Acórdão Comissão/Áustria, de 10 de Novembro de 2005 – Processo C-29/04, considerando n.º40-42. 



209 

 

pode contratar com terceiros desde que esses contratos assumam uma «importância 

mínima» no quadro total da respetiva atividade e volume de negócios; iii) As prestações 

«in house» são as que se traduzem em uma forma de «auto-prestação», isto é, «um 

modo de organização em que as entidades adjudicantes utilizam meios próprios»; iv) As 

empresas adjudicatárias de contratos «in house» ficam adstritas ao cumprimento das 

regras dos mercados públicos quando contratam com privados, em virtude da respetiva 

dependência em relação à Administração Pública851. ALEXANDRA LEITÃO entende 

que a exclusão parcial, apenas da Parte II (e não da Parte III), comprova que os 

contratos «in house» são verdadeiros contratos administrativos852. 

A Parte II não é igualmente aplicável à formação de um vasto conjunto de contratos 

(art.5º n.º4), entre os quais:  

a) Contratos que devam ser celebrados com uma entidade, que seja ela própria uma 

entidade adjudicante, em virtude de esta beneficiar de um direito exclusivo de prestar o 

serviço a adquirir, desde que a atribuição desse direito exclusivo seja compatível com as 

normas e os princípios constitucionais e comunitários aplicáveis [art.5º n.º4 a)]; b) 

Contratos mediante os quais qualquer das entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do 

artigo 2.º se obrigue a alienar ou a locar bens móveis ou a prestar serviços, exceto 

quando o adquirente ou o locatário também seja uma entidade adjudicante [art.5º n.º4 

b)]; c) Contratos cujo objeto principal consista na atribuição, por qualquer das entidades 

adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 2.º, de subsídios ou de subvenções de qualquer 

natureza [art.5º n.º4 c)] e d) Contratos de aquisição de serviços que tenham por objeto 

os serviços de saúde e de carácter social mencionados no anexo II-B da Diretiva n.º 

2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março [art.5º n.º4 f)].  

 

O art.6º apenas prevê a aplicação da Parte II aos contratos celebrados entre as 

entidades adjudicantes elencadas no art.2º n.º1 (Administração Pública em sentido 

orgânico) quando (sublinhado nosso) o objeto de tais contratos abranja prestações 

típicas dos seguintes contratos: a) Empreitada de obras públicas; b) Concessão de obras 

públicas; c) Concessão de serviços públicos; d) Locação ou aquisição de bens móveis e 

e) Aquisição de serviços (Art.6º n.º1). 

 
851Cfr.LEITÃO, ALEXANDRA, «Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas e 
relações “in house”», in Caderno de Justiça Administrativa, nº65, Braga, Setembro/Outubro, 2007, pág.19. 
852Cfr.LEITÃO, ALEXANDRA, «Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas e 
relações “in house”», ob.cit., pág.21. 
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O n.º2 do art.6º alarga esta regra aos organismos de direito público e demais 

entidades do art.2º n.º2 ou o Banco de Portugal «(…) a Parte II do presente Código só é 

aplicável à formação dos contratos cujo objeto abranja prestações típicas dos contratos 

enumerados no número anterior [art.6º n.º1 a), b), c), d) e e)]». 

O art.6º n.º1 é aplicável às entidades adjudicantes que são contraentes públicos [art.3º 

n.º1 a)] e o art.6º n.º2 vincula os organismos de direito público, as demais entidades do 

art.2º n.º2 e o Banco de Portugal. O n.º1 visa os contratos interadministrativos (art.338º), 

celebrados entre contraentes públicos; ii) O n.º1 submete à Parte II os contratos cujos 

objeto abranja prestações típicas dos seguintes contratos: a) Empreitada de obras 

públicas; b) Concessão de obras públicas; c) Concessão de serviços públicos; d) 

Locação ou aquisição de bens móveis e e) Aquisição de serviços; iii) Não ficam 

obrigatoriamente sujeitos ao procedimento tendente à formação dos contratos, entre 

outros, os seguintes contratos: o contrato de sociedade; de trabalho em funções públicas; 

de compra e venda; de doação; de permuta e de arrendamento; iv) O mesmo regime de 

não submissão obrigatória à Parte II é aplicável, nas mesmas condições, as entidades 

adjudicantes do art.2º n.º2 e ao Banco de Portugal853.  

 

Quanto ao âmbito objetivo de aplicação da Parte III (sublinhado nosso), remetemos 

quanto aos contratos administrativos para a matéria exposta no Capítulo II 854 , 

acrescentando algumas breves considerações. O art.1º n.º6 do CCP embora não 

contenha uma definição propriamente dita de «contrato administrativo», elenca os 

critérios que permitem qualificar um contrato como contrato administrativo, «sem 

prejuízo do disposto em lei especial, reveste a natureza de contrato administrativo o 

acordo de vontades, independentemente da sua forma ou designação, celebrado entre 

contraentes públicos e cocontratantes ou somente entre contraentes públicos, que se 

integre em qualquer uma das seguintes categorias: a) Contratos que, por força do 

presente Código, da lei ou da vontade das partes, sejam qualificados como contratos 

administrativos ou submetidos a um regime substantivo de direito público; b) Contratos 

com objeto passível de ato administrativo e demais contratos sobre o exercício de 

poderes públicos; c) Contratos que confiram ao cocontratante direitos especiais sobre 

coisas públicas ou o exercício de funções dos órgãos do contraente público; d) 

Contratos que a lei submeta, ou que admita que sejam submetidos, a um procedimento 

 
853Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.67. 
854Capítulo II, §3. DL n.º138/2013 – Acordos de Gestão e de Cooperação – Natureza jurídica. 
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de formação regulado por normas de direito público e em que a prestação do 

cocontratante possa condicionar ou substituir, de forma relevante, a realização das 

atribuições do contraente público». 

Antes de mais, importa frisar que as espécies de contratos administrativos com 

previsão nas várias alíneas do art.1º n.º6 não esgotam o leque de contratos 

administrativos, a redação do preceito aponta nesse sentido ao ressalvar o «disposto em 

lei especial (…)». 

As alíneas do art.1º n.º6 carecem de umas breves anotações. A alínea a) engloba duas 

realidades, a saber: i) A Qualificação legal - os contratos que por imposição legal, do 

Código ou da lei, são qualificados como contratos administrativos (exemplo: contratos 

de empreitada de obras públicas; de concessões de obras públicas; de serviços públicos; 

de exploração de bens do domínio público, de locação e de aquisição de bens móveis e 

de aquisição de serviços) e os contratos submetidos a um regime de direito público – 

neste caso é qualificado como contrato administrativo, por exemplo, um contrato que 

uma lei avulsa regula pelo facto de envolver, como parte, uma entidade da 

Administração Pública, um contraente público. 

ii) A vontade das Partes, quando, pelo menos, uma das partes for um contraente 

público, as partes podem atribuir administratividade ao contrato, mediante a respetiva 

qualificação como contrato administrativo ou a submissão expressa ao regime de direito 

público855.  

No entendimento de JOÃO CAUPERS a fonte inspiradora do art.1º n.º6 a) 2ª parte, 

foi o art.4º n.º1 f) do ETAF, na redação, da Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, preceito 

que atribui aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a competência de 

apreciação de litígios relativas à interpretação, validade e execução de contratos cujas 

«(…) partes tenham expressamente submetido a um regime substantivo de direito 

público».  

Para JOÃO CAUPERS, em virtude do disposto no art.1º n.º6 a) do CCP, o contrato 

administrativo «renasce no meio da maior confusão concetual», na medida em que «é 

contrato administrativo aquilo que os contraentes entenderem designar como contrato 

administrativo», dificultado (ainda mais) a distinção entre contrato administrativo e 

contrato privado da Administração856. 

 
855Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «A relação jurídica fundada em contrato administrativo», in Caderno de Justiça Administrativa, 
nº64, Braga, Julho/Agosto, 2007, pág.38-39. 
856Cfr.CAUPERS, JOÃO, «Âmbito de aplicação subjetiva do Código dos Contratos Públicos», ob.cit., pág.12 e 14. 
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Nas alíneas b) e c) os contratos são qualificados como contratos administrativos em 

virtude do caráter público do objeto857.  

A alínea b) prevê os contratos administrativos com objeto passível de ato 

administrativo. O contraente público optou por recorrer ao contrato em detrimento do 

ato administrativo858859.  

A alínea c) acrescenta ao conjunto de contratos administrativos os contratos atípicos, 

não qualificados pelas partes como contratos administrativos nem submetido a um 

regime substantivo de direito público [art.1º n.º6 a)]. Sem prejuízo, o âmbito de 

aplicação destes contratos estão conexos com alguns contratos tipificados, 

nomeadamente como o contrato de concessão de obras públicas ou serviços públicos, de 

exploração do domínio público, do uso privado do domínio público 860 . MÁRIO 

AROSO DE ALMEIDA qualifica a previsão destes contratos como «útil», pois dão 

«expressão a uma categoria de contratos administrativos “por natureza”, em razão da 

natureza pública do seu objeto, que envolve a disposição de bens públicos ou implica a 

realização, pelo contraente privado, de atividades de natureza pública»861.  

Por último, a alínea d) é caracterizada como «inovadora», 862 apesar de MÁRIO 

AROSO DE ALMEIDA identificar como preceito inspirador - sem embargo dos efeitos 

distintos visados pelos artigos- o art.4º n.º1 e) do ETAF, na redação da Lei n.º 13/2002, 

de 19 de Fevereiro, «(…) lei específica que os submeta, ou que admita que sejam 

submetidos, a um procedimento pré-contratual regulado por normas de direito público». 

O preceito é alvo de críticas por parte da doutrina863.  

O âmbito de aplicação subjetivo do Código, incide sobre as denominadas «entidades 

adjudicantes» (Parte II) e os «contraentes públicos» (Parte III) (sublinhado nosso). 

 
857Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «A relação jurídica fundada em contrato administrativo», in Caderno de Justiça Administrativa, 
ob.cit., pág.39. 
858O art.278º do CCP sobre a legitimidade de recorrer ao contrato administrativo «na prossecução das suas atribuições ou dos seus 
fins, os contraentes públicos podem celebrar quaisquer contratos administrativos, salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza 
das relações a estabelecer». À semelhança do que se encontrava previsto anteriormente no art.179º do Antigo CPA, DL n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, «Os órgãos administrativos, na prossecução das atribuições da pessoa coletiva em que se integram, podem 
celebrar contratos administrativos, salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza das relações a estabelecer».  
859O antigo CPA, na redação do DL n.º 6/96, de 31 de Janeiro, estabelecia no art.185º n.º3 a) que «à invalidade dos contratos 
administrativos aplicam-se os regimes seguintes: a) Quanto aos contratos administrativos com objeto passível de ato administrativo, 
o regime de invalidade do ato administrativo estabelecido no presente Código» (sublinhado nosso). 
860Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.49. 
861Cfr.ALMEIDA, MÁRIO AROSO DE, «Contratos administrativos e poderes de conformação do contraente público no novo 
Código dos Contratos Públicos», in Caderno de Justiça Administrativa, nº66, Braga, Novembro /Dezembro, 2007, pág.7-8. 
862Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.49. 
863Cfr.ALMEIDA, MÁRIO AROSO DE, «Contratos administrativos e poderes de conformação do contraente público no novo 
Código dos Contratos Públicos», ob.cit., pág.8-9. e Cfr.GONÇALVES, PEDRO, «A relação jurídica fundada em contrato 
administrativo», ob.cit., pág.39. 
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 Quanto às «entidades adjudicantes», o legislador ordinário seguiu o modelo da 

Diretiva 2004/18/CE. À semelhança da Diretiva Comunitária, o legislador, em vez de 

oferecer uma definição, optou por elencar taxativamente as entidades adjudicantes. 

 O art.2º do CCP e o art.1º n.º9 da Diretiva «não dizem o que são, mas quais 

são»864ou, nas palavas de JOAO CAUPERS «agora apenas interessa apurar se aquilo 

que se faz – e já não aquilo que se é- pode ser tido por «público»865. Em consonância, 

são tidas como entidades adjudicantes: a) O Estado; b) As Regiões Autónomas; c) As 

autarquias locais; d) Os institutos públicos; e) As fundações públicas; f) As associações 

públicas; g) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas 

referidas nas alíneas anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, 

estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de 

direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, 

designada pelas mesmas (art.2º n.º1 CCP). 

Nas alíneas a) a f) do n.º1 do art.2º são contempladas as entidades dotadas de 

personalidade jurídica pública, comumente designadas como «Administração Pública 

em sentido orgânico»866. Em outros moldes, é possível distinguir, dentro do grupo de 

entidades mencionadas, as pessoas coletivas de população e território (Estado, Regiões 

Autónomas e autarquias locais) dos institutos públicos (incluindo as fundações públicas) 

e associações públicas em geral867.  

Na alínea g) do mesmo preceito, o critério da personalidade jurídica pública é 

substituído por um critério de base económica (financiamento público maioritário) ou 

baseado no controlo público868.  

Acresce ao leque de entidades adjudicantes, os denominados «organismos de direito 

público». Previstos no art.2º n.º2 a) do CCP, integram esta categoria a)Quaisquer 

pessoas coletivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada: i) 

Tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, 

sem carácter industrial ou comercial, entendendo-se como tal aquelas cuja atividade 

económica se não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência; e ii) Sejam 

maioritariamente financiadas pelas entidades referidas no número anterior, estejam 

 
864Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.54. 
865Cfr.CAUPERS, JOÃO, «Âmbito de aplicação subjetiva do Código dos Contratos Públicos», ob.cit., pág.9. 
866Cfr.CAUPERS, JOÃO, «Âmbito de aplicação subjetiva do Código dos Contratos Públicos»,ob.cit., pág.12. 
867Cfr.MEIDEIROS, RUI, «Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do princípio da concorrência», ob.cit., pág.19. 
868DOMINGOS FARINHO afirma que o tipo de construção da alínea g) inexista nas diretivas, o que provoca alguma perplexidade 
dogmática e consequências práticas. Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «As fundações como entidades adjudicantes no 
Código dos Contratos Públicos: algumas considerações», in, Revista de Contratos Públicos n.º 4, Janeiro-Abril de 2012, Coimbra, 
CEDIPRE, pág.216-217. 
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sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direção ou 

de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada por 

aquelas entidades.  

Apesar de o art.2º n.º2 a) não se referir expressamente às entidades como 

«organismos de direito público», esse é o termo ou conceito adotado pela Diretiva 

2004/18/CE (art.1º n.º9 §2). Resulta da disposição da Diretiva os três critérios 

subjacentes aos organismos de direito público: i) Personalidade jurídica, ii) Criação para 

a satisfação do interesse geral, sem caráter industrial ou comercial e a iii) Sujeição 

determinante ao poder público 

Da leitura conjunta do art.2º n.º1 g) e do art.2º n.º2 a) ii), são evidentes as 

semelhanças de redação contudo, não se confundem. Desde logo, as associações da 

alínea g) são as entidades adjudicantes não qualificáveis como organismo de direito 

público, em razão de: a) a lei não exigir, caso se tratar de uma pessoa coletiva com 

substrato associativo [alínea g)], a criação especificamente para a satisfação de 

necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial, ao contrário do que 

sucede no art. 2º n.º2 a). Não se pode negligenciar o facto de o art.2º n.º2 a) i) e ii) 

prever critérios de preenchimento cumulativo (bastando para a verificação da subalínea 

ii) a confirmação de um dos três critérios alternativos);  

b) Sucede ainda que as entidades integradas na alínea g) ficam sujeitas ao regime 

mais rígido de contratação pública aplicável às entidades adjudicantes do art.2º n.º1, 

enquanto os «organismos de direito público» beneficiam de um regime jurídico mais 

flexível869 contemplado no art.6º n.º2 do CCP.  

 

O art.2º n.º 2 b) inclui ainda no leque de entidades adjudicante «quaisquer pessoas 

coletivas que se encontrem na situação referida na alínea anterior [art.2º n.º2 a)] 

relativamente a uma entidade que seja, ela própria, uma entidade adjudicante nos termos 

do disposto na mesma alínea. RUI MEDEIROS designa estas entidades como os 

«organismos de direito público de segunda geração»870.  

A lei estabelece no art.2º n.º2 d), quanto aos organismos de direito público, uma 

solução idêntica da encontrada no art.2º n.º1 g). Curiosamente, o art.2º n.º2 d) não faz 

menção ao requisito da criação para satisfação do interesse geral, sem caráter industrial 

ou comercial. 

 
869Cfr.MEIDEIROS, RUI, «Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do princípio da concorrência», ob.cit., pág.19-20. 
870Cfr.MEIDEIROS, RUI, «Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do princípio da concorrência», ob.cit., pág.21. 
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O art.7º estende o conceito de «entidades adjudicantes» às pessoas coletivas não 

abrangidas pelo artigo 2.º, ainda que criadas especificamente para satisfazer 

necessidades de interesse geral, com carácter industrial ou comercial, que exerçam uma 

ou várias atividades nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços 

postais871 e em relação às quais qualquer das entidades adjudicantes referidas no artigo 

2.º possa exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante [art.7º n.º1 a)]872; 

às pessoas coletivas não abrangidas pelo artigo 2.º que gozem de direitos especiais ou 

exclusivos873 não atribuídos no âmbito de um procedimento de formação de contrato 

com publicidade internacional e que tenham por efeito: i) Reservar-lhes, isolada ou 

conjuntamente com outras entidades, o exercício de uma ou várias atividades nos 

sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais; e ii) Afetar 

substancialmente a capacidade de quaisquer outras entidades exercerem uma ou várias 

dessas atividades [art.7º n.º1 b)] e às pessoas coletivas constituídas exclusivamente por 

entidades adjudicantes referidas nas alíneas anteriores ou que sejam por elas 

maioritariamente financiadas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um 

órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, 

direta ou indiretamente, designada por aquelas entidades, desde que se destinem ao 

exercício em comum de atividade nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos 

serviços postais [art.7º n.º1 c)]874875.  

Ao abrigo do art.12º do CCP, o regime especial dos setores especiais é aplicável à 

formação dos contratos a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 2 do 

artigo 2.º (organismos de direito público) que exerçam uma ou várias atividades nos 

sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, desde que esses 

contratos digam direta e principalmente respeito a uma ou a várias dessas atividades.  

 

 
871Cfr.Art.9º e 10º do CCP. 
872Cfr.art.7º n.º2 CCP «Para os efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se que uma entidade adjudicante pode 
exercer influência dominante quando detiver, nomeadamente, a maioria do capital social, a maioria dos direitos de voto, o controlo 
de gestão ou o direito de designar, direta ou indiretamente, a maioria dos titulares de um órgão de administração, de direção ou de 
fiscalização». 
873Cfr. Art.2º n.º3 da Diretiva 2004/17/CE para efeito de aplicação da Diretiva 2004/17/CE «entende-se por “direitos especiais ou 
exclusivos” os direitos concedidos por uma autoridade competente do Estado-Membro em questão, por meio de qualquer disposição 
legislativa, regulamentar ou administrativa que tenha por efeito reservar a uma ou mais entidades o exercício de uma atividade 
definida nos artigos 3.º a 7.º [da Diretiva] e afetar substancialmente a capacidade de outras entidades exercerem essa mesma 
atividade». 
874O art.7º procedeu à transposição para o ordenamento jurídico interno do art.2º da Diretiva 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da 
energia, dos transportes e dos serviços postais. 
875Cfr.Art.11º do CCP. 
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Por efeito do art.13º, a Parte II do CCP não é aplicável à formação dos contratos 

abrangidos pelos artigos 11º e 12º, nas situações previstas nas várias alíneas do preceito. 

Nos casos não inseríveis no art.13º, os contratos ficam sujeitos à Parte II do CCP, com 

especial atenção ao art.33º do CCP, o preceito no seu n.º1 determina que «(…)  para a 

formação de contratos que digam direta e principalmente respeito a uma ou a várias das 

atividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços 

postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas entidades 

devem adotar, em alternativa, o concurso público, o concurso limitado por prévia 

qualificação ou o procedimento de negociação». Acrescenta o n.º2 que «para a 

formação dos contratos referidos no número anterior não pode ser adotado o 

procedimento de diálogo concorrencial»876.  

Por último, já nas disposições finais da Parte II, o art.275º manda aplicar as regras 

relativas à formação de contrato de empreitada de obras públicas e de contratos de 

aquisição de serviços, aos contratos celebrados por entidades não referidas no art. 2.º ou 

no art.7.º n.º1, desde que:  

a) Quanto à formação de contratos de empreitada: i) Sejam financiados diretamente 

em mais de 50% por qualquer das entidades adjudicantes referidas no art. 2.º e ii) O 

respetivo preço contratual seja igual ou superior ao valor referido no art.19º b)877 . 

b) Quanto à formação de contratos de aquisição de serviços: i) Sejam financiados 

diretamente em mais de 50% por qualquer das entidades adjudicantes referidas no artigo 

2.º; ii) O respetivo preço contratual seja igual ou superior ao valor referido no art.20º 

n.º1 b)878 e c) Sejam complementares, dependentes ou se encontrem, por qualquer forma, 

relacionados com o objeto de um contrato de empreitada.  

 

Ainda no âmbito subjetivo de aplicação do CCP, agora com relevância para efeito do 

regime substantivo dos contratos administrativos, Parte III do CCP, interessa conhecer o 

conceito de «contraente público» (sublinhado nosso).  

 
876Quando os contratos a celebrar não digam apenas respeito a uma ou a várias das atividades por elas exercidas nos sectores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços postais: Cfr.Art.33º n.º3 do CCP « (…) o disposto no n.º 1 é sempre aplicável às entidades 
adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, desde que não seja possível determinar a que atividade tais contratos dizem 
principalmente respeito»; Cfr.Art.33º n.º4 do CCP «O disposto no n.º 1 não é aplicável às entidades adjudicantes referidas no n.º 2 
do artigo 2.º quando os contratos a celebrar não digam apenas respeito a uma ou a várias das atividades por elas exercidas nos 
sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e não seja possível determinar a que atividade tais contratos 
dizem principalmente respeito». 
8776 242 000 EUR.Cfr. Art.7º c) da Diretiva 2004/18/CE,exvi art.19º b) in fine do CCP. 
878249 000 EUR.Cfr. Art.7º b) da Diretiva 2004/18/CE, exvi art.20º b) in fine do CCP 
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O art.3º n.º1 determina que são «contraentes públicos» as entidades referidas no 

art.2º n.º1 (Administração Pública em sentido orgânico – entidades com personalidade 

jurídica pública) e as entidades adjudicantes referidas no art.2º n.º2 (Organismos de 

direito público) sempre que os contratos por si celebrados sejam, por vontade das partes, 

qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de 

direito público879.  

Por força do art.3º n.º2 são ainda contraentes públicos quaisquer entidades que, 

independentemente da sua natureza pública ou privada, celebrem contratos no exercício 

de funções materialmente administrativas. É possível extrair do nº2 que a qualificação 

de contraentes públicos reporta-se aos contratos celebrados no desenvolvimento da 

gestão públicas880 e que são qualificados como contraentes públicos um conjunto de 

entidades privadas envolvidas no exercício de atividade administrativa pública, a título 

de exemplo, as sociedades anónimas de capitais públicos, as empresas concessionadas 

de serviços públicos e as IPSS881. 

Nos setores especiais, o art.8º estende a categoria de «contraentes públicos» às 

entidades adjudicantes referidas no art.7º sempre que «os contratos por si celebrados, a 

cuja formação seja aplicável a parte II do presente Código, sejam, por vontade das 

partes, qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime 

substantivo de direito público». 

Em suma, o art.3º n.º1 b) e o art.8º são uma clara manifestação do peso da vontade 

das partes na qualificação de um contrato como contrato administrativo e na submissão 

deste ao regime da Parte III do CCP. 

 

De modo a responder ao problema da adequação da exclusão da Parte II operada pelo 

art.6º n.º 2, a nossa análise irá incidir, sobretudo, sob o âmbito objetivo da Parte II do 

CCP, mais concretamente, se os acordos disciplinados pelo DL n.º138/2013 ficam 

abrangidos pela Parte II do CCP ou, se pelo contrário, representam um dos casos de 

exclusão do regime de formação dos contratos públicos previstos no CCP, com as 

consequências correspondentes.  

 
879Cfr.Art.1º n.º6 a) do CCP. 
880Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.59. 
881Cfr.CAUPERS, JOÃO, «Âmbito de aplicação subjetiva do Código dos Contratos Públicos», ob.cit., pág.13. 
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§2. A Formação dos acordos de gestão e de cooperação 
 

O preenchimento do âmbito subjetivo da Parte II do CCP não levanta grandes 

dúvidas, o MS, é «o departamento governamental que tem por missão definir e conduzir 

a política nacional de saúde (…)» e prossegue as suas atribuições através de serviços 

integrados na administração direta do Estado e de organismos integrados na 

administração indireta do Estado, nesta última categoria de organismo integram-se a 

ACSS, I.P. e as várias ARS I.P.882. Por conseguinte, estas entidades enquadram-se na 

alínea a) do n.º1 do art.2º do CCP.  

Quanto ao âmbito objetivo de aplicação do regime da Parte II do CCP, teremos que 

verificar se os acordos de gestão e de cooperação visados pelo DL n.º138/2013 cabem 

no âmbito objetivo da Parte II ou se estamos perante um dos casos de exclusão integral 

ou parcial plasmados no art.4º e 5º do CCP.  

A resposta é afirmativa, de facto, os acordos de gestão e de cooperação caem na 

previsão do art.5º n.º4 f) do CCP, «(…) a parte II do presente Código não é igualmente 

aplicável à formação dos (…) contratos de aquisição de serviços que tenham por objeto 

os serviços de saúde e de caráter social mencionados no anexo II-B da Diretiva n.º 

2004/18/CE (...)». Todavia, o art.5º n.º4 f) carece de ser conjugado com o n.º 5, n.º6 e 

n.º 7do mesmo artigo.  

Daqui resulta que a formação dos acordos de gestão e de cooperação deve observar o 

disposto no regime simplificado para os serviços de saúde e de caráter social do art. 49º 

(Especificações técnicas), art. 78º (Anúncio da adjudicação)883e o disposto na Parte II, 

Título II, Capítulo VIII (Habilitação) do CCP884, assim como os princípios gerais da 

atividade administrativa e as normas a que o art.5º n.º6 do CCP se refere. 

Porém, o legislador ordinário entendeu em sentido diverso, resulta do art.6º n.º 2 do 

DL n.º 138/2013 que o legislador ordinário excluiu integralmente (e, por isso, 

erradamente) a Parte II à formação dos acordos de gestão e de cooperação (sublinhado 

nosso).  

 

Importa mencionar que na tradição portuguesa os acordos celebrados entre o Estado 

e as IPSS têm representado uma exceção à regra geral vigente, no âmbito dos contratos 

 
882 Cfr. Art.1º e 3º do DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, na redação do DL n.º 173/2014, de 19 de Novembro.  
883Cfr. Ex vi art.5º n.º5 do CCP. 
884Cfr.Ex vi art.5º n.º7 do CCP. 
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de gestão de serviços públicos, da existência de um procedimento público de seleção 

dos parceiros privados do Estado885886.  

 

A questão pode ser analisada sobre dois prismas que incidem sobre a dimensão 

onerosa da relação contratual: a) A primeira posição é a de que os acordos de gestão e 

de cooperação celebrados entre as IPSS e o Estado se distinguem das demais relações 

contratuais constituídas entre o Estado e outras entidades privadas - em razão dos 

interesses lucrativos visados pelas entidades privadas, ao contrário das IPSS que 

prosseguem interesses gerais, convergentes com o interesse público que orienta a 

atuação da Administração Pública. Em conformidade, quer o financiamento público, 

quer o preço cobrado pelas IPSS aos utentes/beneficiários, não representam uma 

contrapartida remuneratória. Logo, os acordos de gestão e de cooperação não são 

«contratos a título oneroso» na aceção do conceito de contratos públicos e para efeito de 

aplicação da Parte II do CCP887. Grosso modo, o entendimento patente nesta posição 

tem como fundamento o caráter não-lucrativo das IPSS. O financiamento da sua 

atividade não assume o cariz oneroso, característico dos contratos celebrados entre o 

Estado e os parceiros oriundos do mercado lucrativo.  

No entanto, mesmo ao abrigo desta posição, a ausência de caráter oneroso não pode 

acarretar a preterição de um procedimento público para a celebração dos acordos. 

LICÍNIO LOPES considera que o legislador deve criar uma disciplina legislativa 

específica para o setor social que «conceda uniformidade e sistematicidade e substantiva 

às relações de cooperação contratualizada estabelecida entre a Administração e as 

IPSS» de forma a impedir a perpetuação de «regimes ad hoc» criados pela via 

administrativa888. 

b) Sob outro prisma, concordado que o elemento nuclear da relação jurídica 

contratual nos acordos reside na obrigação assumida pelas IPSS perante o Estado, pode 

ainda assim ser entendido que o facto de Estado selecionar como parceiro privado 

entidades do setor social (no presente caso IPSS) não contende com o facto de o 

financiamento revestir a dimensão «onerosa» para efeito de qualificação como contratos 

públicos. De facto, os acordos representam importantes fontes de financiamento das 
 
885O art.183º do antigo CPA, na redação do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, admitia em certos casos exceções à regra geral da 
obrigatoriedade de concurso público «Com ressalva do disposto nas normas que regulam a realização de despesas públicas ou em 
legislação especial, os contratos administrativos devem ser precedidos de concurso público». 
886Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», in «Estudos de Contratação Pública – I», Coimbra 
Editora, 2008, pág. 715. 
887Posição levantada por LICÍNIO LOPES a propósitos dos acordos de gestão e de cooperação celebrados ao abrigo do Despacho 
Normativo n.º 75/92.Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», ob.cit., pág. 717-718. 
888Cfr.LOPES, LÍCINIO, «Contrato público e organização administrativa», ob.cit., pág. 719. 
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atividades desenvolvidas pelas IPSS. A Administração simplesmente opta por recorrer 

ao mercado social em detrimento do mercado lucrativo, em razão da convergência dos 

interesses entre as IPSS e o Estado e/ou a maior aptidão das IPSS para a execução das 

prestações objeto dos acordos. Contudo, em ambos os casos existe uma transferência de 

verbas do Estado para a entidade privada, lucrativa ou não lucrativa.  

Na verdade, as instituições do Terceiro Setor partilham com o segundo setor os 

princípios da eficácia, além de concorrerem entre si na captação de utentes. 

DOMINGOS FARINHO afirma que «a diferença reside apenas no destino final dos 

rendimentos obtidos pela atividade das instituições do segundo e Terceiro Setores. Em 

tudo o resto, tais instituições podem não se distinguir, havendo, por isso, quem fale, não 

num mercado social contraposto ao mercado clássico, mas num único mercado onde 

convivem instituições lucrativas e não lucrativas, sob a égide do princípio da 

concorrência».  

O autor finaliza que a natureza lucrativa ou não lucrativa, tal como a proveniência do 

segundo ou Terceiro Setores não é fundamento para a desaplicação das regras da 

contratação pública, nomeadamente a de fonte europeia889.  

Em suma, em ambas as posições, a opção do legislador ordinária pela exclusão da 

Parte II à formação dos acordos de gestão e de cooperação art.6º n.º2 do DL nº138/2013, 

é justificada. Porém, sem prejuízo da defesa da existência de um procedimento próprio 

para os acordos, apenas ao abrigo da segunda posição - e à luz do art.5º do CCP - os 

acordos devem obedecer ao regime simplificado para os serviços de saúde.  

De facto, se por um lado, o art.5º exclui a Parte II, por outro, instituí um regime 

próprio para os serviços de saúde que o legislador não pode ignorar.  

Em consonância, no nosso entendimento, a dispensa da Parte II do CCP, não pode 

implicar a adoção de um procedimento totalmente discricionário de formação dos 

acordos de gestão e de cooperação, na medida em que este procedimento terá de guiar-

se pelo regime simplificado para os serviços de saúde, os princípios comunitários da 

contratação pública, mormente, os princípios do art.1º n.º 4 do CCP e as regras e 

princípios do CPA.  

Importa, por isso, conhecer esse núcleo de princípios e regras a cuja observância o 

regime simplificado impõe a entidade pública contratante.  

 

 
889Cfr. FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.6. 
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Dispõe o art.1º n.º4 do CCP que «à contratação pública são especialmente aplicáveis 

os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência». A locução 

«especialmente» permite adivinhar que os princípios referidos não são os únicos 

princípios orientadores em matéria de contratação pública. 

RODRIGO E. OLIVEIRA organiza os princípios da contratação pública em três 

categorias distintas: i) Os princípios gerais de direito interno e comunitário, categoria a 

qual pertencem os princípios da igualdade, imparcialidade e concorrência; ii) Os 

princípios específicos da realidade comunitário, onde encontramos os princípios da 

proibição da discriminação em razão da nacionalidade e reconhecimento mútuo e iii) os 

princípios específicos da contratação pública, a título de exemplo, o princípio da 

intangibilidade das propostas. 

Contudo, o autor entende que no domínio da contratação pública é possível 

identificar um conjunto de princípios estruturantes que tutelam valores e interesses 

fundamentais dos procedimentos adjudicatórios, possuem uma «função qualificada nos 

procedimentos administrativos de adjudicação» e que, por isso, merecem a designação 

de «princípios fundamentais da contratação pública», são eles, precisamente, os 

princípios da transparência, igualdade e concorrência (art.1º n.º4 do CCP) e o princípio 

da imparcialidade.  

Estes princípios vinculam as entidades adjudicantes em cada procedimento ou 

concurso 890 , pelo que carecem de umas breves considerações, visto que serão 

referenciados e densificados nos pontos subsequentes.   

O princípio da transparência está conexo com uma pluralidade de princípios: o 

princípio da imparcialidade, da igualdade, da justiça, da proporcionalidade, da 

prossecução do interesse público, da participação dos interessados e do princípio da 

publicidade, visto que, em termos práticos, o princípio exige a publicidade da 

tramitação procedimental da contratação pública891.  

Entre outros aspetos relevantes que decorrem da observância do princípio, o 

princípio obriga a entidade adjudicante: i) A publicitar de modo adequado a intenção de 

contratar e as condições essenciais do contrato; ii) A definir regras claras e precisas 

respeitantes ao procedimento; iii) A Publicitar as regras do procedimento; iv) A criar 

 
890Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública» in «Estudos de Contratação Pública – 
I», Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, Coimbra Editora, 2008, pág. 54-57. 
891Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.44.  
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meios de controlo da legitimidade das decisões procedimentais e v) A atuar com 

objetividade e isenção892.  

Apesar de o princípio da publicidade constituir um «suporte ou instrumento» de 

outros princípios, tais como o princípio da transparência, da imparcialidade e da 

concorrência, este princípio ganha força autónoma em matéria de contratação pública. 

Quanto ao princípio da concorrência, o art.10º do RJRDPCP (Regime Jurídico da 

Realização de Despesas Públicas e da Contratação Pública) dispunha a ideia essencial 

que «na formação dos contratos deve garantir-se o mais amplo acesso aos 

procedimentos dos interessados em contratar, e em cada procedimento deve ser 

consultado o maior número de interessados, no respeito pelo número mínimo que a lei 

imponha»893.  

O princípio da igualdade impõe que se trate de modo igual o que é juridicamente 

igual e de modo diferente o que é juridicamente diferente, na medida da diferença. 

Aplicado neste contexto, o princípio visa garantir o direito a todos os potenciais 

interessados na adjudicação dos contratos públicos de beneficiarem das mesmas 

condições para a formulação e apresentação das respetivas candidaturas e propostas894. 

A título de exemplo, as entidades adjudicantes não podem convidar somente 

determinados concorrentes a esclarecer as suas propostas, quando a falha ou 

insuficiência seja comum a todos os concorrentes895. 

Nas palavras de RODRIGO E. DE OLIVEIRA é no princípio da igualdade e no 

princípio da concorrência que «assenta a construção do mercado comum»896. Visto que, 

entre outras manifestações relevantes do princípio, é corolário do princípio da igualdade 

a proibição da discriminação em razão da nacionalidade (ou lugar da sede) ou 

«proibição das “compras nacionais”» (ou em termos mais restritos a «proibição das 

“compras concelhias ou autárquicas”»), que obsta à criação de medidas, por parte da 

entidade pública contratante, que visem favorecer as empresas nacionais ou o mercado 

nacional. 

 

 
892Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública», ob.cit. pág. 100-102. 
893Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.44-45. 
894Cfr.SILVA, JORGE ANDRADE DA, «Código dos Contratos Públicos- Comentado e Anotado- Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro», ob.cit., pág.44-45. 
895Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública», ob.cit. pág. 94. 
896Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública», ob.cit., pág. 92. 
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Por força do art.5º n.º6 do CCP aplicam-se ainda à formação dos contratos 

submetidos ao regime simplificado, os denominados «princípios gerais da atividade 

administrativa» e as normas que concretizem preceitos constitucionais constantes do 

CPA.  

Ao nível do CPA, os artigos 3º a 19º consagram os «princípios gerais da atividade 

administrativa». Alguns destes princípios encontram correspondência direta nos 

«princípios fundamentais» da atividade administrativa consagrados na CRP, 

nomeadamente, o princípio da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade e da 

imparcialidade. 

Determina o art.3º do CPA que «Os órgãos da Administração Pública devem atuar 

em obediência à lei e ao direito (…)», é esta a ideia-chave do princípio da legalidade.  

No âmbito da contratação pública RODRIGO E. OLIVEIRA acrescenta que «para 

garantir a legalidade de um procedimento pré-contratual, não basta atuar em 

conformidade com as regras, com a lei, mas também com os princípios da contratação 

pública»897.  

Na verdade, os princípios da atividade administrativa e da contratação pública 

fundam-se, pois em ambos os domínios estamos perante uma atuação de sujeitos 

administrativos.   

O princípio da proporcionalidade goza de previsão expressa no art.7º do CPA. O 

preceito remete para os requisitos do princípio, assim «Na prossecução do interesse 

público, a Administração Pública deve adotar os comportamentos adequados aos fins 

prosseguidos [requisito da adequação]» e «as decisões da Administração que colidam 

com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares só podem 

afetar essas posições na medida do necessário [requisito da necessidade] e em termos 

proporcionais aos objetivos a realizar [requisito da proporcionalidade em sentido 

estrito]». 

Resulta do art.6º do CPA que o princípio da imparcialidade opera em dois planos 

distintos: i) No plano orgânico, a função do princípio é predominantemente preventiva, 

a finalidade é a de impedir o surgimento e a verificação de situações que viciem a 

formação da vontade da entidade adjudicante (exemplo, os casos de impedimentos do 

art.69º e de escusa ou suspeição art.73º, ambos os artigos são do CPA), «A 

Administração Pública deve tratar de forma imparcial aqueles que com ela entrem em 

relação»; ii) No plano procedimental, o princípio procura impor à entidade adjudicante a 
 
897Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública» ob.cit., pág. 54. 
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consideração e ponderação de todos os fatores nucleares ou juridicamente relevantes no 

momento da tomada de decisão, «(…) considerando com objetividade todos e apenas os 

interesses relevantes no contexto decisório (…)». 

O princípio da imparcialidade visa salvaguardar a confiança pública da atuação 

administrativa, bem como o rigor e o bom nome da Administração898.  

Além dos princípios referenciados, importa realçar no presente domínio o art.267º 

n.º2 da CRP, mormente quando aí se refere à «necessária eficácia e unidade de ação da 

Administração».   

Como veremos, a eficácia e eficiência são critérios essenciais à atividade 

administrativa, tal resulta expressamente do art.5º do CPA, «A Administração Pública 

deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade» e do art.6º n.º1 

do DL n.º 138/2013.  

  

Ainda sobre o CPA releva referir que a aplicação deste código é reforça da pela 

exclusão da Parte II do CCP, uma vez que resulta do art.201º que «na ausência de lei 

própria, aplica-se à formação dos contratos administrativos o regime geral do 

procedimento administrativo estatuído pelo presente Código [CPA], com as necessárias 

adaptações» (art.201º n.º3 do CPA).  

No que respeita ao DL n.º 138/2013, a expressão «ausência de lei própria» não pode 

ser entendido em termos absolutos, visto alguns (poucos) preceitos indicarem a 

existência de «momentos» de um procedimento próprio para os acordos, mais 

especificamente de um procedimento prévio de seleção do parceiro privado que iremos, 

desde já, analisar.  

 

2.1. A seleção do parceiro privado - IPSS ao abrigo do DL n.º138/2013 
 

 
Analisando o regime jurídico do DL n.º 138/2013, o art.6º [em articulação com o 

art.4º n.º1 d) e e)] é o único preceito que remete para a existência de um procedimento 

pré-contratual.  

A escassez de normas reguladoras do procedimento aplicável aos acordos de gestão e 

de cooperação acarreta, inevitavelmente, dificuldades acrescidas aos intervenientes no 

procedimento, mormente à entidade pública contratante que se encontra vinculada, por 

 
898Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública» ob.cit., pág. 95-96. 
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força do art.266º ao princípio da legalidade, e aos candidatos privados na vertente da 

respetiva segurança e certeza jurídica.  

Ciente dessa dificuldade, a ACSS, I.P. elaborou um «Modelo para análise e avaliação 

prévia de acordos com IPSS», documento que visa representar «a guidance» de suporte 

à elaboração dos estudos de fundamentação da decisão de celebração de acordos com as 

IPSS para efeito do artigo 6º do DL n.º 138/2013899.  

Embora o âmbito de aplicação do modelo esteja limitado aos acordos de cooperação 

(art.2º n.º3),tal facto não impede as ARS's e a ACSS, I.P. de se servirem das orientações 

constantes do modelo, com as necessárias adaptações, na celebração de acordos de 

gestão.  

Relativamente aos acordos de cooperação, o guidance elenca três espécies de 

«acordos de cooperação principais»: i) Os acordos monovalentes – acordos relativos às 

especialidades de transplantes, diabetes, reumatologia, insuficiência renal crónica e 

psiquiatria; ii) Os acordos generalistas – acordos celebrados pelas ARS com as Santas 

Casas de Misericórdias e o acordo com a Fundação Aurélio Amaro Dinis; iii) Centros 

de Medicina Física e Reabilitação – acordo de cooperação relativo ao Alcoitão900901. 

Sem pretender ser muito exaustiva, interessa referir alguns dos aspetos nucleares do 

modelo apresentado.  

O modelo identifica três etapas do processo de análise e avaliação prévia dos acordos 

com as IPSS: 1) A análise da necessidade de cuidados de saúde e a análise da 

capacidade disponível nas unidades integradas no SNS; 2) A análise do custo-benefício 

de opções viáveis para satisfação das necessidades da população e, caso a opção 

selecionada for a celebração do acordo de cooperação, 3) A avaliação da economia, 

eficácia, eficiência e sustentabilidade financeira do acordo.  

 

A primeira etapa visa garantir que existem necessidades efetivas de cuidados de 

saúde a satisfazer, obstando às renovações automáticas de acordos de cooperação pré-

existentes desprovidas de interesse para a população.  

São identificadas quatro etapas que compõe o procedimento de análise de 

necessidades de cuidados de saúde a satisfazer [1), 1ª parte]: i) A identificação das áreas 

de prestação de cuidados de saúde e das valências a contratualizar; ii) A definição da 

 
899Cfr. ACSS- Administração Central do Sistema de saúde, I.P. «Modelo para análise e avaliação prévia de acordos de cooperação 
com IPSS no âmbito do DL 138/2013», pág. 6.disponível em www.acss.min-saude.pt (acedido em Março). 
900Cfr. Despacho n.º 301/2014, de 8 de Janeiro e Despacho n.º 3247/2014, de 20 de Fevereiro de 2014. 
901Cfr. ACSS- Administração Central do Sistema de saúde, I.P. «Modelo para análise e avaliação prévia de acordos de cooperação 
com IPSS no âmbito do DL 138/2013», ob.cit.pág.8. 
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área de influência e população a abranger pelos acordos; iii) A caracterização da 

procura e oferta históricas e iv) A definição de serviços e da produção a contratualizar.  

Ainda na primeira fase é aferida a existência de capacidade disponível no SNS e/ou 

em unidades do setor social/privado [1), 2ª parte]. Esta fase tem por objetivo o 

levantamento de formas alternativas, com viabilidade de implementação, de prestação 

de cuidados de saúde, nos termos dos objetivos pré-estabelecidos. São:  

i) Identificadas as unidades do SNS com localização e perfil assistencial adequados; 

ii) É avaliada a existência de capacidade disponível nas unidades do SNS 

[identificadas no ponto i)]  - na avaliação da existência de capacidade disponível no 

SNS é aferida a existência de capacidade infraestrutural, 902 de equipamentos e de 

recursos humanos excedentárias e são avaliadas as listas de espera das unidades 

hospitalares e da região – e  

iii) Identificadas as unidades do setor privado e social disponíveis na região, com 

acordos com o SNS (sublinhado nosso). 

Com efeito, no que concerne à identificação das unidades do setor privado e social é 

de realçar que as ARS's e a ACSS identificam somente as entidades privadas e as IPSS, 

com recursos, competências e capacidades disponíveis para a prestação dos cuidados de 

saúde, com contratualização pré-existente com o Ministério da Saúde. É expressamente 

referido que «nos casos em que não sejam identificadas entidades que reúnam essas 

condições, tal devera ser explicitamente referido». Sem prejuízo de «exceções que 

venham a ser identificadas pela ACSS ou pelas ARS», a opção pela escolha de 

entidades, que, à data do presente procedimento, sejam parte de acordos com o SNS é 

justificado pelo facto de «não fazer parte do âmbito da elaboração dos estudos prévios à 

contratualização, nem sequer viável, contactar todas as unidades prestadoras de saúde e 

questioná-las quanto ao interesse de celebrar um acordo deste tipo e em que condições o 

fariam».  

O critério selecionado apesar de permitir uma maior celeridade e mais 

economicidade do procedimento e de revestir um mecanismo de garantia da qualidade 

dos serviços, tem, em determinadas regiões, como consequência primeira a delimitação 

do universo de potenciais parceiros privados/sociais do Estado a um número reduzido 

de entidades e a perpetuação da prática de tratamentos discriminatórios no seio do 

mercado lucrativo e do mercado social.  

 
902 A avaliação da capacidade da infraestrutura implica o estudo da: i) Capacidade global/ capacidade de áreas específicas da 
unidade; ii) A interdependência entre espaços; ii) A taxa de ocupação médias anuais ( uma taxa de 75% a 85% não é considerada 
uma «capacidade excedentária no remanescente»). 
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Esta situação é agravada pelo facto de o DL n.º 138/2013 não determinar a 

obrigatoriedade de a entidade pública contratante publicitar a sua intenção de contratar. 

O art.12º do DL estipula apenas a obrigatoriedade de divulgação e de atualização de 

informações respeitantes às IPSS após a celebração de acordos.  

Como veremos, estes, e outros aspetos do regime jurídico em análise, suscitam 

questões acercada respetiva compatibilidade com o princípio da concorrência e o 

princípio da não discriminação.   

 

Na segunda etapa procede-se à avaliação do custo-benefício [2)]. A análise do custo-

benefício «consiste numa técnica de avaliação que quantifica em termos monetários o 

máximo de custos e benefícios associados a cada uma das opções viáveis para atingir os 

objetivos definidos» 903 . A avaliação custo-benefício implica o cumprimento das 

seguintes tarefas: i) A identificação abrangente de opções e «short list» (lista reduzida) 

das opções viáveis; ii) A listagem dos custos-benefícios associados a cada opção; iii) A 

estimativa do valor monetário do custo base associado a cada opção; iv) A estimativa do 

valor monetário dos restantes custos e benefícios associados a cada opção; v) O 

apuramento do custo total associado a cada opção líquido de benefícios (se 

aplicável) ;vi) A incorporação na análise dos custos-benefícios não monetizáveis; vii) A 

realização de análises de sensibilidade e, finalmente, viii) A seleção da opção preferida.  

A identificação das opções viáveis depende da tipologia das necessidades de 

cuidados de saúde a satisfazer, devendo numa primeira fase ser selecionada uma gama 

abrangente, a partir da qual será elaborada a lista reduzida sobre a qual irá incidir a 

análise custo-benefício.  

O modelo fornece alguns exemplos de opções que deverão ser delineadas numa base 

casuística e de acordo com o resultado da avaliação da etapa precedente. Podem 

constituir opções viáveis: i) A celebração do acordo de cooperação (DL n.º138/2013); ii) 

A utilização de capacidade disponível no SNS; iii) O investimento integral em nova 

capacidade (infraestrutural, equipamentos e de recursos humanos) pelo setor público e 

iv) A contratação de outra entidade privada/ social.  

 

A listagem dos custos e benefícios associados a cada uma das opções abrange, entre 

outros, a estimativa do: i) Custeio base – o custo de prestação/contratualização dos 

 
903Cfr. Ob.cit, pág. 20. 
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cuidados em cada opção, é calculada sempre a partir de uma base comum- as 

quantidades que se pretende contratar no acordo de cooperação; 

ii) O tempo de espera para acesso dos utentes a cuidados de saúde (dimensão 

temporal), medido através dos indicadores relativos a consulta externa e cirurgia; 

iii) A distância para acesso dos utentes a cuidados de saúde (dimensão espacial), 

mediante a análise conjunta  dos indicadores da  capacidade e proximidade904; 

iv) Os impactos na produtividade dos utentes: que consiste na determinação do custo 

associado à perda de produtividade dos utentes, conexas com as deslocações mais 

demoradas no acesso aos cuidados de saúde; 

v) A qualidade das prestações de saúde – são indicadores a mortalidade, a 

morbilidade, o estado de saúde do utente, os reinternamentos e a satisfação do utente 

e vi) O potencial contributo para a reorganização da oferta pública da região.   

Relativamente à opção do investimento em nova capacidade no setor público, é 

referido expressamente que esta opção deve, regra geral, ser «imediatamente excluída» 

da «short list», na medida em que «para o tipo e quantidade de serviços a contratualizar 

poderá não fazer sentido a construção de uma nova infraestutura (...)». Além de obrigar 

a realização de investimentos avultados e implicar uma maior morosidade na sua 

execução. 

 

Esta primeira parte do procedimento corresponde ao primeiro momento da atividade 

de planeamento da prossecução do interesse público identificados por DOMINGOS 

FARINHO, em que cumpre ao Estado a opção de escolha entre a prossecução de um 

dado interesse público através dos meios próprios a seu dispor – contratação in house - 

ou mediante o recurso ao mercado (mercado em sentido amplo, incluindo o mercado 

lucrativo ou social) – contracting out. Neste primeiro momento a eficácia de todo o 

aparelho da Administração Pública e o mecanismo de prossecução de um determinado 

interesse público (Estado/Mercado) é a preocupação primordial do Estado.  

Nas palavras de DOMINGOS FARINHO, «não devemos tomar a árvore pela floresta 

e entender, por defeito, o mercado como o espaço natural da prossecução do interesse 

público, e as regras da contratação pública como garantias de eficiência de toda a 

atividade pública»905.  

 
904A proximidade é examinada com base na verificação da existência de transportes públicos e dos custos associados às deslocação 
dos utentes à unidade de saúde. Cfr. Ob.cit, pág. 30. 
905Cfr. FARINHO, DOMINGOS SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit.,pág.9. 
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Se a escolha das ARS's ou da ACSS, I.P. recair sobre o acordo de cooperação é dado 

cumprimento à obrigação ínsita no art.6º n.º1 e art.4º n.º 1 d) e e) do DL n.º 138/2013 de 

elaboração de um estudo prévio que avalie a economia, eficácia, eficiência e 

sustentabilidade financeira do acordo.  

Com efeito o procedimento do estudo prévio a que alude o art.6º n.º1 apenas é 

iniciado depois de selecionada a opção da celebração do acordo de cooperação. É 

importante sublinhar que o acordo de cooperação (e de gestão) apenas será celebrado se 

os resultados obtidos no estudo prévio apontarem em sentido favorável.  

O guidance oferece algumas «luzes» sobre o que se deve entender por «economia», 

«eficácia», «eficiência» e «sustentabilidade financeira» do acordo. Nos termos 

oferecidos, a economia designa a minimização dos encargos suportados pelo Estado; A 

eficácia «consiste em atingir os objetivos definidos»; A eficiência visa a «utilização 

adequada dos recursos humanos e materiais para obter a eficácia» e a sustentabilidade 

financeira do acordo traduz-se num mecanismo garantístico da «comportabilidade para 

o Estado dos encargos previstos ao longo do prazo do acordo»906.  

 

A demonstração da economia do acordo é aferida por comparação entre os encargos 

suportados pelo Estado com a celebração do acordo e os que virá a suportar se optar 

pela «via tradicional» de prestação direta dos cuidados de saúde, isto é, com recursos 

humanos e materiais próprios.  

O teste da economia do acordo obriga: i) Ao levantamento dos preços praticados no 

mercado nacional para a contratação de cuidados de saúde idênticos entre o Estado e 

entidades do setor social e privados; ii) A determinação do referencial de custo público 

e apuramento da economia e iii) A elaboração de uma matriz de riscos do acordo.  

A auscultação dos preços praticados no mercado [i)] permite acautelar que as 

cláusulas financeiras contratadas com as IPSS estão de acordo com os preços praticados 

na contratação de serviços similares com outras entidades do mercado lucrativo ou 

social.  

Este teste obsta ao surgimento de disparidades de preços entre regiões e entidades e 

permite obter ganhos de economia na medida em que permite evitar a disparidade de 

preços entre regiões e entre entidades e dos encargos suportados pelo Estado na 

contratação de serviços idênticos.  

 
906Cfr. ACSS- Administração Central do Sistema de saúde, I.P. «Modelo para análise e avaliação prévia de acordos de cooperação 
com IPSS no âmbito do DL 138/2013», ob.cit. Pág.38. 
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No que concerne à determinação do referencial de custo público e apuramento da 

economia [ii)], o preceito do art.6º n.º1 não indica o(s) critério(s) de aferição da 

economia, eficácia, eficiência e sustentabilidade do acordo, como tal, poder-se-ia 

entender que a entidade pública contratante recorre, para este efeito, aos critérios do 

«VfM» e do «comprador do setor público» utilizados, como já referido, nos estudos no 

âmbito das parcerias público-privadas.  

As razões que subjazem ao recurso a critério (s) distintos prendem-se com as 

próprias diferenças entre os modelos parcerístico da vaga dos hospitais público-privados 

e a parceria «especial» em análise. No presente modelo o parceiro social não fica 

obrigado a entrar com um investimento inicial para a construção de novas unidades de 

saúde. À partida, os acordos vão ter por objeto unidades pré-existentes.  

Os únicos encargos a suportar pelo parceiro social serão os custos resultantes da 

renovação, manutenção, conservação, substituição e atualização tecnológica dos 

equipamentos e infraestruturas das unidades de saúde.  

É esta distinção de regimes que possibilita a celebração de acordos de curta duração 

(até 5 anos907) ou média duração (10 anos)908comparativamente à longevidade dos 

contratos das parcerias público-privadas (até 30 anos).  

Face às dissemelhanças apontadas o critério de apuramento da economia dos acordos 

ao abrigo do art.6º n.º1 é denominado como «referencial de custo público»909.  

 

Na matriz de riscos do acordo [iii)] é feito um levantamento dos principais riscos 

associados ao acordo com base nas cláusulas do acordo a celebrar entre a ACSS ou a 

ARS e a IPSS e definido o esquema de alocação dos riscos entre as partes do acordo, 

bem como as técnicas de mitigação desses mesmos riscos.  

Quanto ao critério de alocação dos riscos entendemos que deve ser utilizado um 

critério idêntico ao critério «pragmático» típico das parcerias público-privadas.  

 

A eficácia do acordo é atingida mediante «a incorporação no clausulado dos acordos 

com a IPSS de mecanismos de controlo e de monotorização eficazes que permitam uma 

 
907Cfr. Art.8º n.º1 do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 
908Cfr. Art.14º b) do DL n.º 138/2013, de Outubro. 
909Cfr. ACSS- Administração Central do Sistema de saúde, I.P. «Modelo para análise e avaliação prévia de acordos de cooperação 
com IPSS no âmbito do DL 138/2013», ob.cit. pág. 41.  
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permanente avaliação de resultados por parte, tanto dos utentes, como do setor 

público»910.  

O guidance oferece alguns exemplos ilustrativos de disposições contratuais que 

podem ser incluídas no acordo e que possibilitam o acompanhamento e controlo dos 

acordos, são disposições deste género as que visam: i) A clara definição da tipologia de 

serviços a prestar no âmbito do acordos, o qual incluí a carteira assistencial, a área de 

influência, as regras de referenciação e os objetivos de produção a contratar [art. 5º n.º1 

a), b)e k)]; ii) A definição inequívoca dos requisitos de qualidade a cumprir [art.4º n.º1 

a), art.5º n.º1 d), f), art.10º a) e art.11º n.º1a)]; iii) A inclusão da obrigatoriedade de 

realização periódica de inquéritos de satisfação de utentes e profissionais por entidade 

independente mediante o envio do relatório dos resultados à entidade pública 

contratante [art.11ºn.º1 c)]; iv) A previsão da possibilidade de realização de auditorias e 

fiscalizações por parte da entidade pública contratante [art.10º c)]; v) A realização de 

avaliações periódicas do desempenho da IPSS [art.11º n.º1 a)]; vi) A garantia de acesso 

pela entidade pública contratante a toda a informação indispensável à avaliação do 

cumprimento dos objetivos acordados [art.4º n.º1 c), art.5º n.º1 m), art.10º b), c) e 

art.11º n.º2]; vii) A possibilidade de rescisão do acordo pela entidade pública 

contratante no caso de incumprimentos dos objetivos fixados [art.15º]911.  

Embora a eficácia apenas possa ser comprovada na fase de execução do acordo, a 

avaliação da eficácia inicia-se com a definição dos objetivos a atingir e a introdução de 

disposições que asseguram o poder de controlo dos resultados pela entidade pública 

contratante ao longo da execução do acordo.  

 

Além da avaliação da eficácia do acordo, o preceito do art.6º n.º1 impõe ainda a 

avaliação da eficiência e da sustentabilidade financeira do acordo. 

 

A avaliação da eficiência do acordo incide sobre a gestão de recursos, mais 

precisamente a utilização eficiente dos meios humanos e materiais afetados ao 

cumprimento dos objetivos e resultados pretendidos (eficácia)912.  

No decorrer da fase de execução do acordo, a responsabilidade pela eficiência na 

gestão de recursos e o risco de gestão são transferidos para o parceiro social. Por 

conseguinte, deve ficar comprovado no estudo prévio que o acordo a celebrar prevê 

 
910Cfr. Ob.cit. pág.45. 
911Cfr.Ob.cit. pág.46. 
912Cfr.Ob.cit. pág. 46. 



232 

 

mecanismos essenciais à garantia da gestão eficiente de recursos pelo parceiro social 

(IPSS).  

São exemplos os mecanismos que permitem: i) A flexibilidade na quantidade e de 

recursos humanos e equipamentos a afetar pela IPSS ao cumprimento do acordo, sem 

prejuízo do cumprimento dos condicionalismos mínimos legalmente impostos; ii) A 

flexibilidade e liberdade de adaptação dos recursos infraestruturais, equipamentos e de 

recursos humanos e técnicos às quantidades de cuidados a contratar em cada ano do 

acordo e iii) A inexistência de previsões de apropriação pelo Estado resultados obtidos 

pela IPSS com o projeto913.  

 

Finalmente, a avaliação da sustentabilidade financeira do acordo pode ser aferida 

quer na ótica do Estado, quer na ótica da IPSS. 

A primeira vertente consiste na «aferição da capacidade existente para o Estado de 

fazer face aos encargos previsivelmente gerados pelo acordo de cooperação a celebrar 

ao longo do respetivo prazo»914. Nesta demonstração serão considerados os encargos 

estimados para o Estado ao longo de todo o prazo do acordo de cooperação a celebrar. 

A avaliação sob a ótica da IPSS implica uma abordagem diferente da avaliação da 

sustentabilidade financeira do acordo.  

Nesta segunda vertente será aferida a capacidade económico-financeira da IPSS para 

«fornecer o necessário suporte financeiro ao projeto mediante a aportação dos fundos 

necessários ao financiamento das atividades a desenvolver no âmbito do acordo a 

celebrar»915916.  

 

Ainda acerca do estudo prévio importa frisar que o art.6º n.º1 não oferece uma taxa 

que auxilie a entidade pública contratante na escolha entre a opção de celebrar ou não o 

acordo, ao contrário do art.14º a) do DL n.º138/2013, este último preceito fixa uma taxa 

que determina a celebração ou não celebração do acordo. Assim, no regime de 

devolução, só será celebrado o acordo de cooperação se resultar do estudo que decorrerá, 

por efeito da celebração do acordo, uma diminuição, no mínimo, de 25%, dos encargos 

globais do SNS, relativamente à alternativa de prestação de serviços pelo setor público. 

 
913Cfr. Ob.cit. pág. 47. 
914 Cfr.Ob.cit.pág.47. 
915 Cfr.Ob.cit.pág.48. 
916 Quanto aos indicadores da capacidade financeira e económica históricas ver ob.cit.pág. 48. 
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Por essa razão, resulta da leitura comparativa entre o art.6º n.º1 e o art. 14º a) a maior 

transparência deste último preceito. 

Por uma questão de coerência, para efeito do art.6º n.º1, a taxa pretendida para a 

celebração dos acordos sujeitos à primeira parte (parte «geral») não deve afastar-se 

muito dos 25%. Admite-se uma taxa percentual distinta para os acordos sujeitos à parte 

geral do DL n.º 138/2013, e os acordos do art.14º, precisamente por nos encontrarmos 

na presença de dois regimes jurídicos distintos, em que o último visa a devolução dos 

hospitais às misericórdias.   

 

Se resultar do procedimento prévio de contratualização, mais especificamente do 

estudo prévio (art.6º n.º1), que os indicadores são mais favoráveis à prossecução pelo 

próprio Estado, os acordos de cooperação e de gestão não podem ser celebrados.  

 

Tomada a decisão entre a contratação in house ou contracting out, cabe ao Estado 

analisar qual o regime de contratação pública aplicável ao contrato, nomeadamente 

tendo em conta o serviço objeto do contrato.  

Neste segundo momento identificado por DOMINGOS FARINHO, a preocupação é 

a eficácia do mercado, isto é, garantir que o recurso ao mercado por parte do Estado 

«não é fator de perturbação», do normal funcionamento do mercado, ou seja, de 

diminuição da sua eficácia e/ou de redução e eliminação da concorrência917. 

No DL n.º138/2013, visando o diploma o serviço de saúde, seria aplicável o regime 

específico para os serviços de saúde. Todavia, como já referido, o art.6º n.º2 determina 

que os acordos não são precedidos de concurso público (regime geral e do regime de 

devolução). 

Contudo, apesar de o legislador ter afastado a aplicabilidade da Parte II do CCP aos 

acordos de gestão de cooperação, tal exclusão pode não operar em relação às regras da 

contratação públicas918, nomeadamente as regras e princípios que resultam do regime 

simplificado previsto para os serviços de saúde. 

 

 
917Cfr. FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.9-10. 
918Cfr. FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.9-10. 
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Ainda quanto ao procedimento de seleção do parceiro privado no âmbito do DL n.º 

138/2013, o diploma não contempla nenhuma disposição que preveja ou autorize a 

apresentação de propostas à ACSS, I.P. ou à ARS por iniciativa das IPSS.  

 

Este tipo de atos de iniciativa das entidades privadas, mais frequentes no domínio das 

parcerias público-privadas nos setores dos transportes, abastecimento de água e 

saneamento, energia e telecomunicações, são denominadas por «propostas não 

solicitadas», que mais não são do que «manifestações de interesse espontaneamente 

apresentadas por particulares junto da Administração, com o propósito de estimular a 

decisão desta de abertura de um procedimento administrativo tendente à celebração de 

um contrato naquelas baseado ou inspirado e pela qual um particular colaborará na 

realização de atribuições administrativas»919.  

Nas palavras de SÉRVULO CORREIA, existem situações em que «o “ato propulsivo 

do procedimento” não é uma decisão ou deliberação de contratar, mas consiste, antes, 

“num pedido ou proposta apresentados pelo eventual cocontratante”» (exemplo: 

contratos de atribuição).   

Sobre a obrigatoriedade de observância de «especiais vinculações de natureza 

procedimental relacionada com a escolha do cocontratante», segundo o autor, tal apenas 

se justifica «naquelas outras situações em que a Administração precisa de organizar 

certos meios com vista à consecução de uma finalidade e, para isso, carece de entrar em 

relação com outra entidade que lhe possa prestar um serviço ou alienar uma coisa, ou, 

até, receber um serviço ou adquirir uma coisa à Administração». A característica 

especial destes últimos contratos reside na «fungibilidade do cocontratante», 

predominando o imperativo de «satisfazer uma carência da Administração»920.   

Contrariamente, LINO TORGAL defende que o princípio da economia de mercado 

aberta e de livre concorrência obriga, mesmo nos contratos de concessão e licenças de 

utilização privativa do domínio público, a entidade pública contratante a seguir um 

procedimento pré-contratual que «permita uma chamada de várias propostas 

propiciadora de uma comparação entre elas», pelo que «a possível inversão (…) do 

sentido do impulso (…) e da ordem de interesses normalmente associados à formação 

 
919Cfr. TORGAL, LINO e FONSECA, MARISA MARTINS «O contributo para um regime de contratação de concessões de obras e 
de serviços públicos na sequência de propostas não solicitadas (Unsolicited Proposal)», in «Estudos em Homenagem ao Prof.Doutor 
Sérvulo Correia», Vol.II, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2010, pág.530.  
920 SÉRVULO CORREIA citado na obra de LINO TORGAL.Cfr. TORGAL, LINO e FONSECA, MARISA MARTINS «O 
contributo para um regime de contratação de concessões de obras e de serviços públicos na sequência de propostas não solicitadas 
(UnsolicitedProposal)», ob.cit., pág.528-529.  
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dos contratos públicos não será, portanto, suficiente para afastar a necessidade de 

observância do princípio da concorrência, sobretudo atendendo à exclusividade ou 

escassez de bens que geralmente integram o objeto (mediato) dos mesmos contratos»921.  

A necessidade de observância do princípio da concorrência nestes contratos é, aliás, 

sustentado pelo art.7º do Regime Jurídico do Património Imobiliário Público 922 , o 

preceito determina que «As entidades abrangidas pelo presente decreto-lei devem, na 

gestão dos bens imóveis, assegurar aos interessados em contratar ou em os utilizar uma 

concorrência efetiva». 

Aberto o procedimento à concorrência, o autor levanta ainda a importante questão da 

possibilidade de atribuição de um direito de preferência ao primeiro proponente ou, nos 

casos em que a proposta não é a vencedora, o pagamento de uma compensação ao 

primeiro proponente pelos custos incorridos com a elaboração da proposta que 

desencadeou o procedimento923.  

 

Embora o DL n.º 138/2013 e o CCP não prevejam em matéria de formação dos 

contratos a abertura dos procedimentos adjudicatórios decorrentes de propostas 

apresentadas por entidades privadas, atendendo ao disposto no art.53º do CPA, não deve 

ser excluída ou proibida a iniciativa das IPSS.  

Recebida a proposta de uma determinada IPSS, e aberto o procedimento, a ACSS, I.P. 

ou ARS devem seguir toda a tramitação procedimental supra descrita.  

É exemplo da celebração de um acordo de gestão [art.2º n.º1 a) e n.º2] ao abrigo do 

DL n.º 138/2013 fruto da iniciativa da IPSS, o acordo de gestão celebrado entre a 

ARSNorte e a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP) para a gestão do Centro de 

Reabilitação do Norte (CRN). 

No Comunicado do Conselho de Ministros, de 21 de Novembro de 2013924, o Conselho de 

Ministros autorizou a despesa inerente à celebração do Contrato de Gestão do CRN, celebrado 

entre a ARSN, I.P., e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, pelo período de três anos, no 

montante máximo de 27,6 milhões de EUR925.  

No parecer da ERS sobre «O Acordo de gestão do Centro de Reabilitação do Norte», 

a ERS solicitou à ARSN: i) A descrição do procedimento de seleção da SCMP e a 

 
921Cfr. TORGAL, LINO e FONSECA, MARISA MARTINS «O contributo para um regime de contratação de concessões de obras e 
de serviços públicos na sequência de propostas não solicitadas (Unsolicited Proposal)». Ob.cit., pág.529. 
922Cfr. DL n.º 280/2007, de 07 de Agosto, na redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro.  
923Cfr. TORGAL, LINO e FONSECA, MARISA MARTINS «O contributo para um regime de contratação de concessões de obras e 
de serviços públicos na sequência de propostas não solicitadas (Unsolicited Proposal)». Ob.cit., pág.536-539. 
924Cfr.Comunicado do Conselho de Ministros, de 21 de Novembro de 2013, disponível em www.portugal.gov.pt.  
925Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2013, de 22 de Novembro, disponível em www.dre.tretas.org . 
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respetiva fundamentação legal; ii) A identificação da modalidade do acordo; iii) No 

caso de se tratar de um acordo de gestão sujeito ao DL n.º 138/2013, o envio do estudo 

prévio (art.6º n.º1) e iv) A descrição de qualquer mecanismo adicional de auscultação de 

outras alternativas para a gestão do CRN926.  

Por meio de ofício, a ARSN esclarece que a proposta apresentada pela SCMP, 

destinada à exploração e gestão do CRN, foi objeto de análise e revisão do qual 

culminou o parecer favorável da ARSN.  

Mais esclarece que o acordo foi celebrado ao abrigo do DL n.º 138/2013, na 

modalidade de acordo de gestão e que a celebração do acordo foi precedida do 

procedimento prévio de contratualização ínsito no art.6º, designado por «Plano de 

Negócios 2013-2017». 

Finalmente a ARSN afirma que a celebração do acordo «não envolveu a análise de 

soluções alternativas quanto à escolha da Entidade Gestora» (sublinhado nosso), 

porquanto não constituí requisito legal para a contratação no âmbito do DL n.º 

138/2013927.  

Resulta do parecer da ERS que o estudo, denominado «Plano de Negócios 2013-

2017», não cumpria a exigência do art.6º n.º1 do DL n.º 138/2013, uma vez que a 

ARSN não analisou a proposta concreta da SCMP ou de qualquer outra instituição. O 

«Plano de Negócios 2013-2017» visava «informar a orientação do funcionamento do 

CRN, dentro de um enquadramento de qualidade e eficiência», abrangendo todas as 

suas vertentes, tais como a missão, a visão, os valores e princípios, a oferta e a procura, 

a concorrência, o financiamento e o modelo de governação.   

No âmbito do modelo de governação foram examinadas as virtudes e fragilidades das 

seguintes alternativas de modelos de gestão do CRN: i) Hospital do Setor Público 

Administrativo (SPA); ii) Hospital de natureza empresarial (E.P.E.); iii) Contrato de 

Gestão (PPP); iv) Integração em entidade pré-existente e v) Exploração através de 

entidade constituída por hospitais E.P.E.928. Todavia, no sumário executivo do estudo, 

apenas o modelo v) é avaliado. A ARSN declara que «nenhum outro modelo [v)] se 

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

A proposta da SCMP foi apresentada em Janeiro de 2013, posteriormente à 

elaboração do referido estudo (28 de Setembro de 2012). 

 
926Cfr. «Parecer da ERS sobre o Acordo de Gestão do Centro de Reabilitação do Norte», pág.3-4, disponível em www.ers.pt.. 
927Cfr. Ob.cit. pág.4. 
928Cfr. Ob.cit. pág.5-6. 



237 

 

Subsequentemente à apresentação da proposta foi elaborado um segundo estudo que 

incidiu sobre o «cálculo de despesa atualmente suportado pelo orçamento do SNS na 

área de internamento em MFR com utentes do Região Norte do País» e a identificação 

de «figuras jurídicas passíveis de permitir financiamento não exclusivamente suportado 

pelo Orçamento de Estado»929.  

A proposta da SCMP foi avaliada positivamente, mormente na ótica económico-

financeira, entre outros aspetos positivos, resultou do segundo estudo que os preços 

oferecidos permitiriam uma redução de encargos em cerca de 41% comparativamente 

aos preços praticados no Centro de Medicina de Reabilitação do Sul, bem como a 

disponibilidade de a SCMP suportar um investimento inicial no valor de 6 milhões de 

EUR. 

A necessidade de recorrer a um procedimento pré-contratual célere que não 

colocasse em causa o prazo de abertura do CRN foi outro dos argumentos apontados 

pela ARSN em favor da celebração do acordo de gestão. 

Com efeito, a opção por um modelo que obrigasse a sujeição ao procedimento pré-

contratual previsto no CCP poderia por em causa o prazo estipulado.  

A ERS concluiu que apesar de o DL n.º138/2013 «não impor um mecanismo de 

concorrência no acesso à contratação com o SNS» ou que a entidade ausculte o mercado 

de qualquer forma, quanto a propostas alternativas, «o Ministério da Saúde e suas 

estruturas poderiam ser mais ativos na promoção da concorrência e na pequisa de 

soluções mais vantajosas (...) aliás, tal opção [DL n.º138/2013] deverá ser 

especialmente fundamentada, porquanto ela implica excluir-se da concorrência a 

escolha de um parceiro privado para a gestão de um bem público, significando sempre, 

e ainda que de uma forma enquadrada legalmente, uma compressão dos princípios da 

transparência, da igualdade, de oportunidade e da concorrência» (sublinhado nosso)930.  

Mais, recomenda a ERS, no prazo de duração do acordo celebrado com a SCMP (3 

anos), que o MS reavalie as condições de funcionamento do CRN de modo a examinar a 

necessidade de manter o modelo de gestão, comparativamente a opção pública 

(contratação in house). Recaindo a escolha sobre a primeira opção, da manutenção do 

acordo, recomenda a ERS ao MS que «acautele temporalmente o início de um 

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

 
929Cfr. Ob.cit. pág.6. 
930Cfr. Ob.cit. pág.13-14. 
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a eventual renovação do acordo contra outras propostas de gestão que o mercado possa 

oferecer» (sublinhado nosso)931.   

Resulta da matéria exposta que, regra geral, perante uma proposta apresentada por 

parte de determinada IPSS, o modus operandi da entidade pública contratante é a da não 

auscultação do mercado social. Por outras palavras, recebida uma proposta por uma 

determinada IPSS interessada na celebração do acordo de gestão ou de cooperação, a 

entidade pública contratante não consulta, no mercado social, outras IPSS, não abre o 

procedimento à concorrência dentro de mercado social com a finalidade de obter outras 

propostas, talvez mais vantajosas do que a proposta originária que iniciou o 

procedimento, ainda que a proposta possa ser alterada na fase de negociações.  

A entidade pública contratante avalia somente a primeira proposta em relação aos 

restantes modelos alternativos que tem ao seu dispor, mormente as soluções de 

contratação in house.  

Em suma, parece transparecer da matéria exposta a insuficiência do regime do DL n.º 

138/2013, de 9 de Outubro, face aos princípios da contratação pública (art.1º n.º4 do 

CCP) e os princípios da atividade administrativa (art.5º n.º6 do CCP).  

Para uma correta avaliação da adequação do procedimento é manifesta a pertinência 

de uma breve exposição sobre: i) A escolha do parceiro privado (DL n.º 138/2013, de 9 

de Outubro) à luz das regras da atividade administrativa e dos princípios da contratação 

pública - convocando para o estudo a figura dos Serviços Sociais de Interesse Geral 

(SSIG), subcategoria dos denominados Serviços de Interesse Geral (SIG), que integra o 

serviço de saúde e ii) A sujeição dos serviços de saúde à concorrência de mercado ao 

abrigo das Diretivas Comunitárias mediante a análise do conceito de «interesse 

transfronteiriço». 

§ 3. O serviço de saúde no contexto europeu: Os serviços sociais de interesse geral 

3.1. Conceito 
 

As organizações do Terceiro Setor têm como objetivo gerar serviços de caráter 

público. O conceito de serviço público contém um duplo sentido, designando tanto o 

organismo de produção do serviço – sentido subjetivo - como as exigências inerentes ao 

serviço público, ou seja, os vários princípios que regulam esta matéria (ex: o princípio 

do serviço universal). É com o objetivo de favorecer ou de permitir a realização de 
 
931Cfr. Ob.cit. pág.14. 
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missões de interesse geral que a autoridade pública pode impor obrigações específicas 

de serviço público a um organismo. Estas obrigações podem ser impostas à escala 

nacional ou regional.  

A noção de serviço público constituiu o ponto de partida para a formulação e 

teorização do conceito de serviço de interesse geral (SIG). Todavia, não pode ser com 

este confundido, existem diferenças conceptuais assinaláveis, nomeadamente quanto à 

entidade responsável pela execução dos serviços.  

O conceito de serviço público distingue-se do conceito de SIG precisamente pelo 

facto de se abandonar a ideia de que cabe apenas ao Estado e aos poder públicos a 

responsabilização de execução ou prestação dos serviços. Isto é, no caso dos SIG a 

responsabilidade de execução dos serviços não é exclusivo da Administração podendo, 

igualmente, pertencer a entidades privadas, a questão é a natureza do serviço e não a sua 

atribuição normativa pública. Ao contrário do que sucede no serviço público, onde a 

responsabilidade é sempre do Estado, mesmo quando delegada ou concessionada.  

Afirma RODRIGO GOUVEIA que «é precisamente pelo fato de se considerar que a 

Administração Público deixou de ser responsável pela execução destes que nasce o 

conceito de serviço de interesse geral para preencher o “vazio concetual” deixado». No 

entanto, e apesar desta distinção relevante, os serviços públicos são serviços de interesse 

geral executados pelo Estado ou pelos poderes públicos. Pertencendo, deste modo, 

ainda ao âmbito dos SIG932.  

Outra distinção é ainda devida, desta feita entre o conceito de serviço público e setor 

público, uma vez que estes conceitos reportam-se a realidades distintas, equivocando-se 

a missão e o estatuto, o destinatário e o proprietário.  

O conceito SIG surge no contexto do Direito da União Europeia, constituindo esta a 

sua principal fonte. O Direito da União Europeia tem sido bastante abundante nesta 

matéria, ao nível das várias Comunicações da Comunidade Europeia e a legislação 

comunitária setorial relativa às indústrias de rede. Apesar de o conceito de SIG ser de 

utilização frequente nos vários documentos elaborados pela União Europeia (apesar de 

o Tratado da União Europeia não conter nenhuma definição dos SIG, somente dos 

serviços de interesse económico geral, art.14º do TFUE), no nosso ordenamento jurídico 

são poucas as referências ao conceito de serviço de interesse geral. Alguns preceitos 

como o art. 48.º do DL 133/2013, de 3 de Outubro,933contrariam essa realidade.  

 
932Cfr.GOUVEIA, RODRIGO, «Os serviços de interesse geral em Portugal», Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pág.20-21. 
933Cfr. DL n.º 133/2013, de 3 de Outubro - Regime jurídico do sector público empresarial. 
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Os serviços de interesse geral podem ser definidos como atividade, comercial ou não, 

de utilização generalizada dos cidadãos para satisfação das suas necessidades básicas, 

sejam elas económicas, sociais ou culturais, e que, por isso, são essenciais à vida, à 

saúde ou à participação social dos cidadãos934. 

Nos SIG, as autoridades públicas determinam a obrigatoriedade de prestação destes 

serviços, independentemente dos incentivos dos mercados935.  

Os SIG representam o ideal do modelo europeu e assumem uma enorme importância 

em virtude de se encontrarem intimamente interligados com a qualidade de vida e bem-

estar dos cidadãos. São verdadeiros «direitos sociais que desempenham um papel 

importante na coesão económica e social»936e «para a competitividade da economia 

europeia»937. Este papel é reforçado no panorama de crise económica e financeira938. 

Estes serviços constituem um ponto de referência da identidade cultural dos vários 

Estados, variando os modos de organização dos SIG nos vários países da união 

europeia, e dentro destes, de região para região, conforme as características históricas, 

geográficas, as tradições culturais de cada Estado-Membro e os setores sobe análise. 

Portanto, podemos falar de uma «dimensão simbólica» dos SIG, pois «oferecem pontos 

de referência à coletividade e são constitutivos do vínculo de pertença dos cidadãos a 

esta»939. 

A complexidade e heterogeneidade inerente aos vários serviços, fruto das diferenças 

verificadas ao nível da definição das obrigações de serviço público940 e das necessidades 

dos consumidores – variável em conformidade com a situação económica, social, 

geográfica e cultural – representam o motivo primordial da rejeição, por parte da 

Comissão, da criação de uma Diretiva-quadro941 sobre os SIG. A Comissão considerou 

ser preferível uma abordagem setorial que permitisse ter em consideração as 

especificidades e as necessidades sentidas em relação a cada setor942.  

O princípio da subsidiariedade e da liberdade visam salvaguardar essa mesma 

diversidade.  

 
934Cfr.GOUVEIA, RODRIGO, «Os serviços de interesse geral em Portugal», ob.cit., pág.17. 
935Cfr.Comunicação da Comissão – Serviço de interesse geral na Europa- COM (2000) 580, pág.9. 
936Cfr.COM (96) 443, pág.4. 
937Cfr.COM (2004) 374, pág.4. 
938Cfr.COM (2011) 900, pág.15. 
939Cfr.COM (96) 443, pág.6. 
940As obrigações de serviço público designam as imposições ou exigências estabelecidas pelas autoridades públicas em relação aos 
fornecedores dos serviços como forma de garantir os objetivos de interesse público. 
941Proposta apresentada no Livro Verde sobre os serviços de interesse geral. Cfr. COM(2003) 270. 
942Cfr.COM (2004) 374, pág.11-12. 
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O princípio da liberdade habilita as autoridades nacionais, regionais e locais de cada 

Estado-membro na definição dos SIG e as correspondentes obrigações de interesse 

geral, constituindo as normas comunitárias o limite do espaço de livre arbítrio.  

Nos casos em que a Comunidade Europeia tenha procedido à harmonização de 

disposições, nomeadamente quanto às obrigações de serviço público ou à definição de 

requisitos comuns em legislação comunitária específica, cabe aos Estados-Membros a 

obrigatoriedade de implementação destas obrigações e/ou requisitos, adaptando-os às 

caraterísticas específicas de cada setor 943 . Porém, mesmo nestes casos os Estados-

Membros dispõem de liberdade «de alargar as obrigações de serviço universal 

existentes ou de introduzir novas obrigações, desde que essas medidas respeitem a 

legislação da UE»944. Refletindo as obrigações de serviço universal a realidade sentidas 

em cada um dos Estados-Membros a nível nacional e regional. 

Outra importante margem de liberdade concedida aos Estados-Membros diz respeito 

à escolha da espécie de participação das autoridades públicas na prestação dos SIG. 

Cabe à Comunidade Europeia a função fiscalizadora quanto à compatibilidade 

relativa entre os recursos utilizados pelos Estados-Membros e os compromissos 

europeus. A Comunidade Europeia auxilia-se da aplicação das regras do Tratado e de 

uma série de princípios no desempenho da função fiscalizadora que lhe incumbe945.  

Ainda no art.36º da Carta dos Direitos Fundamentais, «a União reconhece e respeita o 

acesso a serviços de interesse económico geral tal como previsto nas legislações e 

práticas nacionais, de acordo com o Tratado que institui a Comunidade Europeia, a fim 

de promover a coesão social e territorial da União». A partilha de tarefas entre a UE e os 

Estados-Membros conduz, igualmente, a uma partilha de responsabilidades «embora 

estes (Estados-Membros) permaneçam responsáveis pela definição pormenorizada dos 

serviços a prestar e sua execução»946.Embora não haja ao nível europeu uma definição 

única de serviços de interesse geral, é possível encontrar na legislação comunitária uma 

série de elementos comuns que servem de base para uma definição europeia de serviços 

de interesse económico geral (SIEG). Estes elementos pretendem estabelecer uma base 

comum de valores e objetivos da União, sendo os mesmos transpostos para a legislação 

nacional dos vários Estados-membros enquanto obrigações de serviço público, 

prosseguindo os objetivos de eficácia económica e a coesão social e territorial, para 

 
943Cfr.COM (2003) 270, pág.24. 
944Cfr.COM (2011) 900, pág.10. 
945Cfr.COM (2000) 580, pág.2 
946Cfr.COM (2004) 374, pág.4. 
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além de objetivos relativos à segurança dos consumidores. Apesar de a COM (2003) 

270 estabelecer os elementos relativamente aos SIEG, estes elementos podem ter 

relevância igualmente quanto aos serviços sociais, nos casos em que estes são 

fornecidos pelas indústrias de rede947. 

3.2. Princípios 
 

A COM (96) 443 e a COM (2003) 270 elencam os seguintes elementos ou 

princípios: 948 O princípio da continuidade, igualdade de acesso, transparência e 

universalidade. RODRIGO GOUVEIA949 entende que este leque deve ser ampliado uma 

vez que, segundo o autor, as Comunicações das Comissão constituem apenas um ponto 

de partida da afirmação de princípios nesta matéria, não impedido «que se apresente um 

leque mais alargado de princípios». Por conseguinte, o autor identifica como princípios: 

i) O princípio da continuidade; ii) Igualdade; iii) Transparência; iv) Universalidade ou 

acessibilidade; v) Adaptabilidade; vi) Qualidade e segurança; vii)  Livre concorrência e 

viii) O princípio da resolução alternativa de conflitos.  

O princípio do serviço universal poderá ser considerado o princípio mais complexo 

ao nível das exigências que lhe são inerentes. Com efeito, este princípio impõe a 

prestação dos serviços independentemente de eventuais deficiências físicas ou a idade 

dos consumidores950, bem como a sua cobertura territorial completa, ou seja, todos os 

consumidores deverão ter acesso a estes serviços, independentemente do local de 

residência dos mesmos. Acresce ainda a obrigatoriedade dos serviços serem prestados a 

um preço acessível, evitando-se, desta forma, a exclusão dos consumidores mais 

carenciados.  

Após a determinação de um quantum classificado como «acessível», afigura-se como 

imperativo estabelecer um controlo da fixação dos preços e das tarifas praticados pelos 

fornecedores ou a concessão de subsídios aos consumidores mais carenciados. O 

princípio visa essencialmente garantir maior qualidade de vida a todos os cidadãos e 

ultrapassar os problemas da exclusão social e de isolamento951.  

O princípio da continuidade apresenta uma forte conexão com o princípio do serviço 

universal e o princípio da igualdade. O princípio estabelece que os serviços devem ser 

 
947Cfr.COM (2003) 270, pág.16. 
948Cfr.COM (96) 443, pág.6. 
949Cfr.GOUVEIA, RODRIGO, «Os serviços de interesse geral em Portugal», ob.cit., pág.27. 
950Cfr.Art.2º n.º1 da Lei n.º47/2014, de 28 de Julho, «Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados 
serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma 
atividade económica que vise a obtenção de benefícios».  
951Cfr.COM(2003)270, pág.3. 
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prestados de forma ininterrupta. A única exceção nesta matéria respeita aos casos de 

interrupção dos serviços por motivos justificados, sendo necessário a existência de um 

motivo justificativo que deve ser apresentado ao consumidor de forma atempada, a 

título de exemplo, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público «apenas podem suspender a 

prestação dos serviços que prestam a assinantes que não sejam consumidores após pré-

aviso adequado ao assinante»952. Evitando-se a interrupção dos serviços nos casos de 

simples mora do credor, «em caso de não pagamento de faturas, a suspensão apenas 

pode ocorrer após advertência por escrito ao assinante, com a antecedência mínima de 

20 dias» 953 . Este princípio constitui uma importante manifestação do princípio do 

serviço universal e, principalmente, do princípio da igualdade.  

O conceito de serviço universal constitui «uma noção dinâmica e flexível» podendo 

ser redefinido periodicamente para se adaptar ao contexto social, económico 

tecnológico 954  e político. Esta afirmação permite-nos introduzir o princípio da 

adaptabilidade. Como já foi referido supra, os SIG constituem o espelho da sociedade, 

nomeadamente quanto às necessidades dos seus utentes, desta forma e tendo em 

consideração que as sociedades são realidades mutáveis, os SIG devem acompanhar as 

transformações que podem ocorrer em dois planos: quanto às alterações das 

necessidades dos utentes dos serviços e quanto à evolução técnica e tecnológica ao 

dispor das sociedades955.  

Em conformidade, a Comissão concluiu no relatório do Conselho Europeu de Laeken 

pela impraticabilidade da fixação de um catálogo definitivo dos SIG956. Com efeito, 

uma das questões pertinentes diz respeito à possibilidade de extensão do conceito de 

SIG de modo a abranger outros serviços, mormente de cariz económicos, que foram 

surgindo graças à evolução técnica e tecnológica e que poderão ser inseridos dentro do 

conceito de SIG devido à importância que têm vindo a assumir.  

O modelo europeu de sociedade tem por base a segurança, seja esta ao nível do 

espaço comunitário ou interno, em cada Estado-Membro. No mesmo sentido, a Lei de 

Bases da Saúde957 estabelece este princípio a nível internacional (na Base X) e nacional, 

na Base XI, Base XIX n.º 3e Base XX. O conceito de segurança remete para o objetivo 

 
952Cfr.Art.52º nº1 da Lei n.º 127/2015, de 3 de Setembro. 
953Cfr.Art.52º nº2 da Lei n.º 127/2015, de 3 de Setembro. 
954Cfr.COM (2004) 374, pág.8. 
955Cfr.GOUVEIA, RODRIGO, «Os serviços de interesse geral em Portugal», ob.cit., pág.29. 
956Cfr.COM (2003) 270, pág.14-15. 
957Cfr.Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. 
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de prestação dos serviços, sejam eles de natureza económica ou não-económica, sem 

por em causa a qualidade dos mesmos e, portanto, visam o bem-estar da sociedade em 

geral ou de um consumidor em particular958. 

RODRIGO GOUVEIA interpreta o princípio da segurança sob dois prismas 

qualitativos distintos. Segundo o autor, exige-se a qualidade dos serviços não apenas 

quanto à qualidade física dos bens mas, igualmente, no que diz respeito à qualidade dos 

técnicos e profissionais que exercem atividades no âmbito dos SIG. O autor exemplifica 

esta ideia através do serviço dos transportes públicos. Assim, o consumidor espera que o 

meio de transporte apresente certos padrões de qualidade mas, exige, do mesmo modo, 

que o motorista possua as qualidades técnicas adequadas às funções que desempenha959. 

Nos casos em que os padrões de segurança não se afigurarem como suficientes e na 

eventualidade do surgimento de litígios frutos do fornecimento de SIG, RODRIGO 

GOUVEIA entende que devem ser assegurados vias alternativas de resolução de 

conflitos. O autor fundamenta a ideia com base no valor pecuniário, na maioria dos 

casos, não avultados, a supremacia técnica financeira dos profissionais dos operadores 

em relação aos consumidores, a priori a parte mais fraca, e o atual sistema judicial.  

O modelo conjeturado por RODRIGO GOUVEIA obedece a algumas exigências. 

Assim, o mecanismo de resolução de queixas ou conflitos deve ser acessível, na medida 

em que os litígios, regra geral, não implicam valores significativos logo, o respetivo 

meio de resolução não deverá acarretar custos excessivamente dispendiosos.  

Uma vez que estamos perante um meio que pretende figurar como solução à demora 

da justiça dita «tradicional» não deve, ele próprio, ser demorado. Afigura-se, do mesmo 

modo, fundamental que o processo seja simples, e que, no caso de decisão desfavorável, 

se estabeleça a instância judicial de recurso960. A resolução de litígios e arbitragem 

necessária encontra-se prevista no art.33º da Lei n.º 47/2014, de 28 de Julho. 

O princípio da concorrência surge como efeito natural da globalização da economia, 

da criação de um mercado interno europeu e da evolução tecnologia961. A criação de um 

mercado europeu e a abertura dos setores à concorrência necessitam de ser alicerçados 

por mais dois importantes princípios: o princípio da transparência e o princípio da 

igualdade.  

 
958Cfr.GOMES, CARLA AMADO, «(Ir) responsabilidade do Estado por transfusão de sangue com HIV: a tradição ainda é o que era 
(?), in Caderno de Justiça Administrativa, nº57, Braga, Maio/Junho 2006. 
959Cfr.GOUVEIA, RODRIGO, «Os serviços de interesse geral em Portugal», ob.cit., pág.29-30. 
960Cfr.GOUVEIA, RODRIGO, «Os serviços de interesse geral em Portugal», ob.cit., pág.31-32. 
961Cfr.COM (2000) 580, pág.2. 
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A aplicação dos princípios e das disposições do Tratado não vai operar da mesma 

forma ou na mesma intensidade. Relevando, por isso, a distinção entre os SIEG e os 

SSIG. 

Os SIG são formados por três subcategorias, o SIEG (Serviços de Interesse 

Económico Geral), os SISCG (Serviços de Interesse Social e Cultural Geral) e os SAE 

(Serviços relacionados com a Autoridade do Estado). Em primeiro lugar importa, desde 

já, reter que, tal como a própria denominação destas duas subcategorias indica, estamos 

perante grupos de serviços diferenciados. Assim sendo, os SIEG abrangem uma 

atividade económica de procura de bens e prestação de serviços segundo as regras do 

mercado, no qual se incluem os serviços prestados pelas grandes indústrias de redes, o 

setor elétrico, as telecomunicações, transportes, setor do gás, serviços postais – estes 

setores apresentam uma vasta dimensão comunitária, justificando o desenvolvimento do 

conceito de «interesse geral europeu»962e o desenvolvimento e aprovação de legislação 

setorial específica, para cada um dos setores abrangidos pelos SIEG. 

Aplicam-se aos SIEG, na íntegra, as normas ou regras dedicadas aos concursos 

públicos, quer quanto aos bens e serviços, quer quanto às obras adquiridas por 

autoridades públicas. É possível identificar mais duas categorias de SIG, os SISCG 

(Serviços de Interesse Social e Cultural Geral), nos setores atinente à educação, 

segurança social, cultura e de saúde (sublinhado nosso), estamos, portanto, perante uma 

categoria mais vasta que inclui os SSIG (Serviços Sociais de Interesse Geral), – e os 

SAE (Serviços relacionados com a Autoridade do Estado), inserem-se nesta última 

subcategoria de serviços de interesse geral, os serviços públicos em sentido objetivo963 

como os serviços relacionados com a Justiça, Segurança pública e o Sistema Fiscal. 

Por decorrência da jurisprudência do TJUE não se afigura como correta a distinção 

das categorias de SIEG e SSIG com base no critério económico, em que os SIEG são 

serviços de natureza económica e os SSIG serviços de natureza não-económica. Se em 

relação aos SIEG a qualificação como serviço económico não suscita problemas, o 

mesmo já não se pode afirmar quanto aos SSIG, na medida em que o caráter social das 

atividades abrangidas pela categoria de SSIG não basta, per si, para a respetiva 

classificação como serviço não-económico, assim a jurisprudência do TJUE, ac. 

Cisal/INAIL (proteção social obrigatória, regime legal de seguro contra acidentes de 

trabalho e doença profissional) «a prossecução de uma finalidade social de um regime 

 
962Cfr.COM (2003) 270, pág.10. 
963Serviços públicos em sentido objetivo- assegurados diretamente pelo Estado.  
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de seguros não é suficiente para excluir que a atividade em causa seja qualificada como 

atividade económica»964. Em conformidade, deve-se entender que o termo SSIG pode 

integrar atividades económicas e não-económicas. 

No âmbito das parcerias público-privadas e público sociais, os SIG vão abranger as 

áreas de interesse comum entre o Estado e o setor privado965.  

Contudo, ao contrário dos SIEG, os SSIG não são objeto de legislação comunitária 

específica da UE, tão-pouco existe neste domínio uniformização quanto à sujeição aos 

princípios, no que respeito aos SSIG aplicar-se-á a estes serviços apenas o princípio da 

igualdade ou da não-discriminação e da transparência.  

A não sujeição dos SSIG ao princípio da concorrência permite antever que o único 

entrave à admissão um procedimento concursal dos acordos de gestão e de cooperação 

em análise reside no facto de os acordos terem por objeto serviços de saúde.  

Na verdade, em matéria de procedimentos pré-contratuais a regra geral é a da 

aplicação do CCP à formação dos contratos «cujo objeto abranja prestações que 

estejam, ou sejam suscetíveis de estar, submetidas à concorrência de mercado»966. Tal 

decorre ainda do art.201º n.º1 do CPA. Acrescenta o n.º2 do art.201º do CPA que «à 

formação dos contratos a que se refere o número anterior [n.º1] são especialmente 

aplicáveis os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência». De facto, a 

norma do art.201º n.º3 do CPA assume uma natureza meramente supletiva, aplicável 

apenas aos contratos que não apresentam tal característica. 

§4. Os Serviços Sociais de Interesse Geral (Saúde) e as regras da Contratação 
Pública 

 

Como mencionado supra, os serviços de saúde integram a categoria de SSIG, dos 

Serviços Interesse Geral. No presente contexto importa analisar a sujeição dos serviços 

de saúde às regras da contratação pública, contrapondo, sucintamente, o texto da Nova 

Diretiva 2014/24/UE, atualmente em vigor, com a Diretiva 2004/18/CE, 967 por ela 

revogada.  

 
964Cfr.AcórdãoCisal/INAIL, de 22 de Janeiro de 2002 – Processo C-218/00, considerando n.º37. 
965Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.5. 
966Cfr. Art.5º n.º1, a contrário sensu, do CCP.  
967Diretiva 2004/18/CE, de 31 de Março de 2004 - Relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços. 
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Na Diretiva 2004/18/CE, o art.1º n.º2 d), os contratos públicos de serviços, 

correspondiam aos «contratos públicos que não sejam contratos de empreitada de obras 

públicas ou contratos públicos de fornecimento, relativos à prestação de serviços 

mencionados no anexo II». 

A Diretiva era aplicável aos contratos públicos que apresentam um valor estimado, 

sem IVA, igual ou superior aos seguintes limiares: i) 162 000 euros ou 249 000 euros 

para os contratos públicos de fornecimento e de serviços e ii) 6 242 000 euros, para os 

contratos de empreitada de obras públicas - quando celebrados pelas entidades 

adjudicantes exigidas no preceito.  

O art.21º da Diretiva determinava que «os contratos que tenham por objeto os 

serviços referidos no anexo II B estão sujeitos apenas ao artigo 23.º e ao n.º 4 do artigo 

35.º». 

O anexo II B inclui um conjunto de serviços, entre os quais os «serviços de saúde e 

de carácter social» com o n.º de referência correspondente968, para apurar em concreto 

que tipo de serviços de saúde se refere o anexo II B é preciso recorrer ao Código CPV 

(Vocabulário Comum para os Contratos Públicos), previsto no Regulamento (CE) n.º 

2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho969970.  

Os serviços de saúde ficavam apenas parcialmente abrangidos pela Diretiva, na 

medida em que o art.21º determinava a aplicação residual das regras da contratação 

pública aos contratos que tinham por objeto o serviço de saúde (e restantes serviços 

tipificados no anexo II B), prevendo apenas a respetiva sujeição aos art.23º e art.35º 

n.º4.  

O art.23º da Diretiva regulava as designadas «Especificações técnicas» das regras 

específicas relativas ao caderno de encargos e aos documentos do concurso. As 

especificações técnicas deveriam constar dos documentos do concurso, como o anúncio, 

o caderno de encargos ou os documentos complementares (art.23º n.º1)971. 

 
968Cfr. Anexo II B, número de referência 74511000-4 e de 85000000-9 a 85323000-9 (exceto 85321000-5 e 85322000-2). 
969Cfr.Considerando n.º 36 da Diretiva 2004/18/CE, de 31 de Março de 2004. 
970Alterado pelo Regulamento (CE) n.º 2151/2003 da Comissão, de 16 de Dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE) n.° 
213/2008 da Comissão, de 28 de Novembro de 2007. 
971A autoridade adjudicante pode definir as suas necessidades de uma forma muito detalhada ou, se assim o desejar, para evitar a 
normalização e promover soluções inovadoras, pode definir o desempenho ou requisitos funcionais que lhe permitem identificar 
claramente o seu objetivo, mas deixar um certo espaço de flexibilidade quanto à forma como este objetivo possa ser 
alcançado .Assim, pode abrir-se espaço para soluções inovadoras.«The regional authority can either define its requirements in a very 
detailed way or, if it wishes to avoid standardisation and promote innovative solutions, it can define performance or functional 
requirements that allow it to clearly identify its objective but leave a certain amount of flexibility as to how that objective is to be 
achieved. It can thus open up scope for innovative solutions». (tradução livre para português). Cfr. COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT, «3rd Biennal Report on Social Services of General Interest», de 20 de Fevereiro de 2013, 
pág.21,disponível em http://ec.europa.eu/social. 
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Por seu turno, nos termos do art.35º n.º4 §4 (Anúncios) da Diretiva, as entidades 

adjudicantes no que concerne aos contratos relativos a serviços sociais, não só se 

encontravam isentas do dever de publicar o anúncio de intenção de contratar, como 

ainda podiam obstar à publicação do anúncio com os resultados da adjudicação do 

contrato. 

Os referidos preceitos da Diretiva foram transpostos para o nosso ordenamento 

jurídico por via do art.5º n.º4 f), n.º5 e n.º7 do CCP.  

Dispõe o art.5º n.º4 f) do CCP que «(…) a parte II do presente Código não é 

igualmente aplicável à formação dos seguintes contratos: Contratos de aquisição de 

serviços que tenham por objeto os serviços de saúde e de carácter social mencionados 

no anexo II-B da Diretiva n.º 2004/18/CE (…)».  

O art.5º n.º6 manda aplicar à formação dos contratos do n.º4 f) os artigos 49º 

(Especificações técnicas) e 78º (Anúncio da Adjudicação). O Art.78º n.º6 prevê a 

mesma exceção do art.35º n.º4 §4 da Diretiva, para serviços como o da saúde «deve ser 

expressamente indicado, no anúncio a que se refere o n.º1, se a entidade adjudicante 

concorda ou não com a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.  

Acrescentando o art.5º n.º7 do CCP que «quando a entidade adjudicante seja uma das 

referidas no n.º 1 do artigo 2.º, à formação de contratos referidos nos n.os 1, 2 e 4 é 

ainda aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no capítulo VIII do título II 

da Parte II do Código [disciplina a matéria da Habilitação]». 

Da matéria exposta poderia resultar que os serviços de saúde são praticamente 

excluídos da aplicação das regras do CCP, contudo, por impulso do TJUE, emergiu a 

jurisprudência «principialista», aplicável aos i) contratos não abrangidos [em virtude de 

apresentarem um valor estimado inferior aos limiares para a aplicação das diretivas 

relativas aos contratos públicos]972 ou ii) apenas parcialmente abrangidos pelas Diretivas 

Comunitárias [no caso dos contratos de serviços que constam do anexo II B da Diretiva 

2004/18/CE (saúde incluído) e do anexo XVII B da Diretiva 2004/17/CE, quando estes 

excedem os limiares para a aplicação destas diretivas].  

O TJUE declarou no ac. Telaustria que a exclusão de um contrato público do âmbito 

de aplicação de uma Diretiva Comunitária em matéria de contratação pública não 

desobriga as entidades adjudicantes a respeitar as regras fundamentais do Tratado em 

geral e o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade em particular973. 

 
972Cfr.Art.7.º da Diretiva 2004/18/CE e no Art. 16.º da Diretiva 2004/17/CE. 
973Cfr.AcórdãoTelaustria, de 7 de Dezembro de 2000 - Processo C-324/98, considerando n.º60. 
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Resulta da jurisprudência «principialista», nos termos formulados pelo TJUE no ac. 

Parking Brixen que i) todos os contratos públicos estão sujeitos aos princípios e regras 

fundamentais dos Tratados; ii) A sujeição aos princípios da igualdade de tratamento e 

da não discriminação em razão da nacionalidade implicam, designadamente, uma 

obrigação de transparência que permita à entidade adjudicante assegurar-se de que os 

referidos princípios são respeitados; iii) Esta obrigação de transparência da entidade 

adjudicante consiste em garantir, a favor de todos os potenciais concorrentes, um grau 

de publicidade adequado para garantir a abertura à concorrência dos contratos de 

serviços; iv) bem como o controlo da imparcialidade dos processos de adjudicação974975.  

Procurando a consagração destes princípios na Diretiva 2004/18/CE, a Diretiva 

dispunha no seu considerando n.º2 que «a concretização da livre circulação de 

mercadorias em matéria de contratos públicos de fornecimento e a concretização da 

liberdade de estabelecimento e da livre prestação de serviços em matéria de contratos 

públicos de serviços e de contratos de empreitada de obras públicas (…) [celebrados nos 

Estados Membros] exigem (…) a aplicação de disposições em matéria de coordenação 

dos procedimentos nacionais para a adjudicação dos contratos públicos que se baseiam 

nas regras que regem essas três liberdades e nos princípios delas resultantes, tais como o 

princípio da igualdade de tratamento, de que o princípio da não discriminação não é 

mais do que uma expressão particular, e os princípios do reconhecimento mútuo, da 

proporcionalidade e da transparência, bem como na concorrência efetiva para a 

adjudicação dos contratos públicos». 

Decorria deste considerando e da jurisprudência assente do TJUE, em matéria de 

adjudicação dos contratos públicos, que quando um contrato se encontra excluído do 

âmbito de aplicação das Diretivas Comunitárias, em razão de o valor ser inferior aos 

limiares fixados (exemplo: art.7º da Diretiva 2004/18/CE), devem, ainda assim, ser 

respeitados os princípios fundamentais do TFUE, especialmente o princípio da 

igualdade e da não-discriminação.  

Todavia, acrescentava o considerando n.º2 da Diretiva 2004/18/CE que, quanto aos 

contratos públicos de valor superior ao valor determinado, «é aconselhável estabelecer 

disposições que instituam uma coordenação comunitária dos procedimentos nacionais 

para a adjudicação dos contratos públicos que se baseiem nesses princípios por forma a 

garantir os seus efeitos e a abertura à concorrência dos contratos públicos».  

 
974Cfr.Acórdão Parking Brixen, de 13 de Outubro de 2005 - Processo C-458/03, considerando n.º49. 
975Cfr. VIANA, CLÁUDIA, «A aplicação do regime de contratação pública aos hospitais E.P.E.-Ac. do STA de 14.7.2010, 
P.381/10» in Caderno de Justiça Administrativa, nº85, Braga, Janeiro/Fevereiro 2011, pág.61-62. 
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O traço distintivo entre os contratos de valor inferior aos limiares e os contratos de 

valor igual ou superior aos limiares comunitários residia na sujeição, destes últimos, aos 

procedimentos específicos e rígidos previstos nas Diretivas976.  

Posteriormente, o TJUE «reformulou» a sua posição relativamente à aplicabilidade 

da jurisprudência «principialista» à generalidade dos contratos públicos.  

No ac. SECAP e SANTORO, o TJUE decidiu no sentido em que a aplicação dos 

princípios fundamentais e os princípios gerais do Tratado aos procedimentos de 

adjudicação dos contratos, cujo valor se situa abaixo dos limiares fixados pelas 

Diretivas, «pressupõe que os contratos em questão tenham um interesse transfronteiriço 

certo» (sublinhado nosso).977978 

Cabe à entidade adjudicante a apreciação, em momento anterior à definição dos 

termos do anúncio do concurso, do eventual interesse transfronteiriço de um contrato. A 

decisão da entidade adjudicante terá de ser fundada numa avaliação das circunstâncias 

particulares do caso, a título de exemplo: o objeto do contrato, o seu valor, as 

particularidades do sector em questão (dimensão e estrutura do mercado, das práticas 

comerciais, etc.) e também da localização geográfica do lugar de execução 979 . A 

apreciação efetuada pela entidade adjudicante é passível de ser sujeita a fiscalização 

judicial980. 

No ac. Coname, o TJUE entendeu que a verificação de «circunstâncias objetivas» 

pode justificar a opção pela adjudicação direta, ou seja, sem concurso público, e, 

consequentemente, a diferença de tratamento de uma empresa nacional de um Estado-

Membro em relação às empresas situadas em outros Estados-Membros. No 

entendimento do TJUE a presença de um «interesse económico muito reduzido» (valor) 

constitui uma «circunstâncias objetivas», que permite presumir o desinteresse de uma 

empresa situada num Estado-Membro diferente na obtenção ou celebração de um 

contrato público [no ac. Coname estava em causa a concessão relativa à gestão do 

 
976Cfr. Acórdão Serrantoni Srl e Consorzio stabile edili Scrl /Comune di Milano, de 23 de Dezembro de 2009 – Processo C-376/08, 
considerando n.º20-22. 
977Cfr. Acórdão SECAP SpA e Santos Soc. coop. Arl/ Comune Di Torino, de 15 de Maio de 2008 – Processo processos apensos 
C-147/06 e C-148/06, considerando n.º21. 
978No ac. Serrantoni Srl e Consorzio stabile edili Scrl /Comune di Milano, o TJUE decidiu que o Direito Comunitário «deve ser 
interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional (…) a qual, no procedimento de adjudicação de um contrato 
público cujo montante não atinge o limiar previsto no artigo 7.°, n.°1, alínea c), da Diretiva 2004/18, mas que reveste um interesse 
transfronteiriço certo, prevê a exclusão automática da participação nesse procedimento e a aplicação de sanções penais (…)». Cfr. ac. 
Serrantoni Srl e Consorzio stabile edili Scrl /Comune di Milano, de 23 de Dezembro de 2009 – Processo C-376/08, considerando 
n.º46. 
979Cfr.COMUNICAÇÃO INTERPRETATIVA DA COMISSÃO sobre o Direito Comunitário aplicável à adjudicação de contratos 
não abrangidos, ou apenas parcialmente, pelas diretivas comunitárias relativas aos contratos públicos, de 1 de Agosto de 2006, 
disponível em http://eur-lex.europa.eu. 
980Cfr. Acórdão SECAP SpA e Santos Soc. coop. Arl/ Comune Di Torino, de 15 de Maio de 2008 – processos apensos C-147/06 e 
C-148/06, considerando n.º30-31. 
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serviço público de distribuição de gás] e que os efeitos nas liberdades fundamentais são 

«demasiado aleatórios e demasiado indiretos» para que se esteja na presença de um ato 

de violação dos mesmos981982.  

Sem prejuízo, o TJUE alerta que os critérios não são absolutos, «é necessário levar 

em conta o facto de, em certos casos, as fronteiras atravessarem aglomerações que se 

situam no território de diversos Estados-Membros e de, nessas circunstâncias, mesmo 

contratos de reduzido valor poderem apresentar um interesse transfronteiriço certo»983984. 

DOMINGOS FARINHO entende que os princípios básicos do TFUE, mais 

precisamente, o princípio da não-discriminação e da transparência, são aplicáveis aos 

SSIG «se e na medida» em que os serviços são de interesse transfronteiriço985.  

Ao abrigo da Diretiva 2004/18/CE incumbia à entidade adjudicante, face às 

circunstâncias específicas que envolvem a celebração do contrato, a averiguação ou 

indagação da existência de um interesse transfronteiriço. A Diretiva 2004/18/CE foi 

revogada pela Diretiva 2014/24/UE, com efeitos a partir de 18 de Abril de 2016, data 

em que termina o prazo para a transposição e a entrada em vigor das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à nova 

Diretiva986.  

Na nova Diretiva a função de averiguação das circunstâncias específicas que rodeiam 

o contrato, por parte da entidade adjudicante é, de certo modo, aniquilada pela 

instituição de um limiar de presunção de existência de interesse transfronteiriço. 

 Por conseguinte, afigura-se como pertinente analisar, primeiramente, o que se 

encontrava previsto na Proposta de nova Diretiva sobre Contratação Pública - que viria 

a dar lugar a Diretiva 2014/24/UE - para de seguida nos debruçarmos sobre a Diretiva 

2014/24/UE. 

 
981Cfr.Acórdão Coname, de 21 de Julho de 2005 – Processo C-231/03, considerando n.º19-20, a contrario sensu. 
982O TJUE não excluiu como «circunstâncias objetivas», a necessidade de um município fiscalizar o concessionário que gere um 
serviço público. No processo em apreço o TJUE qualificou a participação de 0,97% do município na sociedade de capitais 
maioritariamente públicos como «fraca», pelo que que não permite essa fiscalização. Cfr.Acórdão Coname, de 21 de Julho de 2005 
– Processo C-231/03, considerando n.º24. 
983Cfr. Acórdão SECAP SpA e Santos Soc. coop. Arl/ Comune Di Torino, de 15 de Maio de 2008 – Processo processos apensos 
C-147/06 e C-148/06, considerando n.º31. 
984No ac. SECAP SpA e Santos Soc. coop. Arl/ Comune Di Torino, o TJUE admite a possibilidade de exclusão automática de certas 
propostas «anormalmente baixas» (mesmo perante um interesse transfronteiriço certo) se essa exclusão se justifica em razão do 
número excessivamente elevado de propostas apresentadas, quando o número de propostas ultrapassam a capacidade administrativa 
da referida entidade adjudicante ou são passíveis de, devido ao atraso eventualmente causado, pôr em causa a realização do projeto. 
Perante a verificação de uma eventualidade deste género, a legislação nacional ou local ou a própria entidade adjudicante podem 
fixar um limiar razoável para a aplicação da exclusão automática das propostas anormalmente baixas, nos termos do princípio da 
proporcionalidade. Cfr. Acórdão SECAP SpA e Santos Soc. coop. Arl/ Comune Di Torino, de 15 de Maio de 2008 – Processo 
processos apensos C-147/06 e C-148/06, considerando n.º32-33. 
985Cfr. FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.7-8. 
986Cfr.Art.90º e 91º da Diretiva 2014/24/UE. 
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Consta do texto da Proposta, em matéria de serviços sociais (SSIG) que «a avaliação 

do impacto e da eficácia da legislação da UE em matéria de contratos públicos 

demonstrou que os serviços sociais, de saúde e de educação têm características 

específicas que os tornam inadequados para a aplicação dos procedimentos normais de 

adjudicação de contratos públicos de serviços. Estes serviços são normalmente 

prestados num contexto específico que varia significativamente entre Estados-Membros 

devido às diferentes circunstâncias administrativas, organizativas e culturais. Esses 

serviços têm, por natureza, uma dimensão transfronteiras muito limitada, pelo que os 

Estados-Membros devem dispor de uma ampla margem discricionária na organização 

da escolha dos respetivos prestadores. A proposta concretiza esta ideia criando um 

regime específico para os contratos públicos relativos a esses serviços, com um limiar 

mais elevado, de 500 000 EUR, e impondo apenas o respeito pelos princípios 

fundamentais da transparência e da igualdade de tratamento. Uma análise quantitativa 

dos valores dos contratos para esses tipos de serviços adjudicados a operadores 

económicos estrangeiros mostrou que os contratos de montante inferior a esse valor não 

apresentam normalmente interesse além-fronteiras», 987 a menos que haja indicações 

concretas 988 ,(a título de exemplo: financiamento da União para projetos 

transfronteiriços)989.  

Como resultado, existe a presunção de interesse transfronteiriço quando o contrato 

público, cujo objeto é o serviço de saúde, apresente um valor igual ou superior a 500 

000 EUR. O interesse transfronteiriço é, desde modo, igual ao limiar de aplicação da 

Diretiva, uma vez que o art.4º da Proposta determina o limiar de 500 000 EUR para os 

contratos públicos relativos a serviços sociais. Abaixo deste limiar, na ausência de 

interesse transfronteiriço, a Diretiva não seria aplicável.  

A Diretiva 2014/24/UE acabou por consagrar para os serviços sociais (SSIG) um 

limiar distinto, mais elevado, de 750 000 EUR. O valor indicado é superior a alguns 

valores fixados pela Diretiva990contudo, ainda assim, fica muito aquém do valor previsto 

na (nova) Diretiva 2014/23/UE para as concessões991. Dispõe a Diretiva 2014/23/UE que 

a mesma se aplicará unicamente aos contratos de concessão cujo valor seja igual ou 
 
987Cfr.Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos contratos públicos COM/2011/0896 final 2011/0438 
(COD) , disponível em http://eur-lex.europa.eu.  
988«Unless there are concrete indications of the contrary» (tradução livre para português).Cfr. COMMISSION STAFF WORKING 
DOCUMENT, «3rd BiennalReporton Social Services of General Interest», de 20 de Fevereiro de 2013, pág.22,disponível em http:// 
ec.europa.eu/social. 
989Cfr.Diretiva 2014/24/UE, considerando n.º 114.  
990Cfr.Art.4º b) 134 000 EUR e Art.4º c) 207 000 EUR da Diretiva 2014/24/UE. 
991Cfr. Art.54º da Diretiva 2014/23/UE «A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia. A presente diretiva não se aplica às concessões objeto de proposta ou adjudicadas antes de 17 de Abril 
de 2014». 
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superior a um determinado limiar, que deverá refletir o claro interesse transfronteiriço 

das concessões. A existência de interesse transfronteiriço presume-se nas concessões de 

valor igual ou superior a 5 186 00 EUR992. 

Sem prejuízo, como já foi analisado, os acordos de gestão e de cooperação 

celebrados ao abrigo do DL n.º138/2013 são contratos de prestação de serviços e não de 

concessão, ficando, como tal sujeitos ao limiar de 750 000 EUR.   

 

A previsão de um «light regime» para os serviços de saúde é comum à Diretiva 

2004/18/CE, a Proposta de Diretiva993 e a Diretiva 2014/24/UE.  

Na Diretiva 2014/24/UE, o regime simplificado consta dos artigos 74º a 77º.  

O art.74º regula os serviços sociais, determinando que «os contratos públicos para 

serviços sociais e outros serviços específicos enumerados no anexo XIV são 

adjudicados em conformidade com o presente capítulo quando o valor dos contratos for 

igual ou superior ao limiar indicado no artigo 4.º, alínea d)». Por outras palavras, os 

contratos públicos para serviços sociais obedecem ao regime simplificado quando o 

valor dos contratos for igual ou superior ao limiar de 750 000 EUR [art.74º e 4.º, d) 

Diretiva], ou seja, quando o valor do contrato atingir ou ultrapassar o limiar em que é 

presumível que apresentem interesse transfronteiriço  

Na nova Diretiva, os serviços constam do anexo XIV. No anexo XIV, na categoria 

dos serviços de «saúde, serviços sociais e serviços conexos» encontramos, de acordo 

com os códigos CPV, entre muitos outros, os serviços de fornecimento de pessoal de 

enfermagem e os serviços de fornecimento de pessoal médico; Os serviços hospitalares. 

de cirurgia; Os serviços hospitalares de medicina; Os serviços hospitalares de 

ginecologia; Os serviços hospitalares de obstetrícia; Os serviços hospitalares de 

reabilitação; Os serviços hospitalares de psiquiatria; Os serviços de análise sanguínea; 

Os serviços de diálise hospitalar; Os serviços de assistência hospitalar; Os serviços de 

médicos de clínica geral; Os serviços de medicina especializada; Os serviços 

especializados de nefrologia ou do sistema nervoso; Os serviços de cardiologia ou 

serviços especializados pulmonares e os serviços de cardiologia994.  

 
992Cfr.Art. 8ºn.º1 da Diretiva 2014/23/UE. 
993Constava da Proposta que o regime de contratação normal não está adaptado aos serviços sociais, que necessitam de um conjunto 
específico de regras. 
994Cfr.Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão de 28 de Novembro de 2007. 
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Os serviços de saúde objeto dos acordos são abrangidos pela Diretiva, pois na 

ausência de indicações concretas no DL n.º138/2013, deve ser entendido que os acordos 

de gestão e de cooperação podem incidir sobre todos os tipos de serviços de saúde, com 

exceção da limitação do art.2º n.º6 do DL n.º138/2013. 

Releva, no entanto, fazer uma importante ressalva, quanto ao art.10º da Diretiva, 

relativamente às exclusões específicas para os contratos de serviços, determina o 

preceito que a Diretiva não se aplica aos contratos públicos de serviços de defesa civil, 

proteção civil e prevenção de riscos que sejam prestados por organizações ou 

associações sem fins lucrativos cujo objeto abrange os serviços de socorros ou de 

emergência (código CPV 75252000-7)995, à exceção dos serviços de ambulância de 

transporte de doentes [art.10º h)].  

O art.75º da Diretiva representa uma novidade importante, na medida em que confere 

uma maior transparência ao procedimento, isto porquê, ao invés de consagrar uma 

norma semelhante à do art.35º n.º4 da Diretiva 2004/18/CE, nos termos do art.75º, as 

autoridades adjudicantes que pretendam celebrar um contrato público para os serviços 

referidos no artigo 74.º não só dão a conhecer a sua intenção de contratar, como dão a 

conhecer os resultados do concurso. Nos termos do art.75º n.º 1, as autoridades 

adjudicantes dão a conhecer a sua intenção: a) Através de um anúncio de concurso com 

as informações referidas no Anexo V, parte H996, em conformidade com os formulários 

normalizados a que se refere o artigo 51.º ou b) Através de um anúncio de pré-

informação que é publicado de modo contínuo e do qual constam as informações 

referidas no Anexo V, parte I997998.   

 
995Cfr. Regulamento  (CE) n.º213/2008 da Comissão de 28 de Novembro de 2007. 
996Cfr.Diretiva 2014/24/UE, Anexo V (informações que devem constar dos anúncios) Parte H - informações que devem constar dos 
anúncios de concurso relativos a contratos de serviços sociais e outros serviços específico conforme referido no artigo 75.º, n.º 1)1. 
Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço, incluindo código NUTS, correio eletrónico e 
endereço Internet da autoridade adjudicante. 2. Código NUTS do local principal de execução das obras, no caso das empreitadas de 
obras, ou do local principal de entrega ou de execução, no caso dos fornecimentos e serviços. 3. Breve descrição do contrato em 
causa, incluindo número ou números de referência dos códigos CPV. 4. Condições de participação, nomeadamente: i) se for o caso, 
indicação de que se trata de um contrato reservado a entidades cujo objetivo principal seja a integração social e profissional ou cuja 
execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; ii) se for o caso, indicação sobre se a execução do serviço 
está reservada, por força de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, a uma profissão específica. 5. Prazo (s) para 
contactar a autoridade adjudicante tendo em vista a participação. 6. Breve descrição das principais características do procedimento 
de adjudicação a aplicar. 
997Cfr. Diretiva 2014/24/UE, Anexo V, PARTE I Informações que devem constar dos anúncios de pré-informação relativos a 
serviços sociais e outros serviços específicos (conforme referido no artigo 75.º , n.º1)1. Nome, número de identificação (se previsto 
na legislação nacional), endereço, incluindo código NUTS, correio eletrónico e endereço Internet da autoridade adjudicante. 2. 
Breve descrição do contrato em causa, incluindo o valor global estimado do contrato e o número ou números de referência dos 
códigos CPV.  3. Se já forem conhecidos: a) Código NUTS do local principal de execução das obras, no caso das empreitadas de 
obras, ou do local principal de entrega ou de execução, no caso dos fornecimentos e serviços; b) Prazo para a entrega ou o 
fornecimento de produtos, trabalhos ou a prestação de serviços e a duração do contrato.  c) Condições de participação, 
nomeadamente: i) se for o caso, indicação de que se trata de um contrato público reservado a entidades cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; ii) se for o caso, 
indicação sobre se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, a 
uma profissão específica; 
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O anúncio de pré-informação i) Menciona especificamente os tipos de serviços que 

serão objeto dos contratos a adjudicar; ii) Indica que os contratos serão adjudicados sem 

nova publicação e iii) Convida os operadores económicos interessados a manifestarem-

se por escrito.  

Sem embargo, refere o art.75º §4 que o n.º1 não é aplicado nos casos de 

procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio de concurso para a 

adjudicação de um contrato público de serviços 999 . Contudo, estamos perante uma 

exceção à regra geral de publicitação do anúncio que apenas é admitido nos casos 

previsto no art.32º da Diretiva.  

Quanto à publicitação dos resultados, determina o art.75º n.º2 que as autoridades 

adjudicantes - que tenham adjudicado um contrato público para os serviços referidos no 

artigo 74.º - publicitam os resultados do concurso por meio de um anúncio de 

adjudicação de contrato, com as informações que constam do Anexo V, parte J1000, de 

acordo com os formulários-tipo (artigo 51.º). A Diretiva atribui às autoridades 

adjudicantes a faculdade de agruparem os anúncios por trimestre.  

Os formulários referenciados no art.75º n.º1 e n.º2 são estabelecidos pela Comissão 

por meio de atos de execução (art.75º n.º3 e art.89º n.º2). 

A publicação dos anúncios do art.75º n.º1 e n.º2 obedecem ao disposto no art.51º.  

Se por um lado, o art.75º n.º1 obriga a entidade pública contratante a divulgar 

adequadamente1001 a sua intenção para que os potenciais fornecedores de outros Estados-

Membros possam manifestar o seu interesse no presente contrato. Por outro lado, o 

                                                                                                                                
d) Breve descrição das principais características do procedimento de adjudicação a aplicar. 
4. Mencionar se os operadores económicos interessados devem comunicar à autoridade adjudicante o seu interesse no contrato ou 
contratos e prazo para a receção das manifestações de interesse, bem como o endereço para onde devem ser enviadas. 
998Cfr.Art.51º n.º4 a) da Diretiva 2014/24/UE «No caso dos contratos públicos para serviços sociais e outros serviços específicos, o 
anúncio de pré-informação a que se refere o artigo 75.º, n.º 1, b), continua a ser publicado até ao fim do prazo de validade 
inicialmente indicado ou até à receção de um anúncio de adjudicação de contrato, como previsto no artigo 50.º, indicando que mais 
nenhum contrato será adjudicado durante o período abrangido pelo anúncio de concurso».  
999Cfr. Art.32º da Diretiva 2014/24/UE.  
1000Cfr. Diretiva 2014/24/UE, Anexo V, PARTE J (Informações que devem constar dos anúncios de adjudicação relativos a 
contratos de serviços sociais e outros serviços específicos - conforme referido no artigo 75.º, n.º2)1. Nome, número de identificação 
(se previsto na legislação nacional), endereço, incluindo código NUTS, correio eletrónico e endereço Internet da autoridade 
adjudicante. 2. Breve descrição do contrato em causa, incluindo número ou números de referência dos códigos CPV. 3. Código 
NUTS do local principal de execução das obras, no caso das empreitadas de obras, ou do local principal de entrega ou de execução, 
no caso dos fornecimentos e serviços. 4. Número de propostas recebidas. 5. Preço ou gama de preços (mínimo/máximo) pagos. 6. 
Para cada adjudicação, o nome, endereço, incluindo código NUTS, correio eletrónico e endereço Internet do(s) operador(es) 
económico(s) que venceu (venceram) o concurso. 7. Quaisquer outras informações relevantes. 
1001A propósito da Diretiva 2004/18/CE era elencado na COMUNICAÇÃO INTERPRETATIVA DA COMISSÃO como meio 
adequado de publicitação dos contratos: i) a internet; ii) os Jornais oficiais nacionais, diários nacionais especializados na publicação 
de anúncios de concurso; jornais com cobertura nacional ou regional ou publicações especializadas; iii) os meios de publicação 
locais e iv) Jornal Oficial da União Europeia/TED (Tenders Electronic Daily). Cfr.COMUNICAÇÃO INTERPRETATIVA DA 
COMISSÃO sobre o direito comunitário aplicável à adjudicação de contratos não abrangidos, ou apenas parcialmente, pelas 
diretivas comunitárias relativas aos contratos públicos, de 1 de Agosto de 2006, disponível em http://eur-lex.europa.eu. 
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art.75º n.º2 auxilia as partes «prejudicadas» no poder de sindicar a decisão de 

adjudicação nos tribunais competentes1002. 

O art.76º materializa o considerando n.º114 da Diretiva, ao determinar no n.º1 que os 

Estados-Membros devem instituir regras nacionais para a adjudicação dos contratos em 

análise, de modo a garantir que as autoridades adjudicantes respeitem os princípios da 

transparência e da igualdade de tratamento dos operadores económicos. Acrescentando 

que os Estados-Membros «são livres de fixar as normas processuais aplicáveis, desde 

que essas regras permitam às autoridades adjudicantes atender às especificidades dos 

serviços em questão»1003. 

O art.76º n.º2 alerta os Estados-Membros para a importância de garantir que as 

autoridades adjudicantes possam ter em consideração a (elevada) qualidade, 

continuidade e acessibilidade dos serviços, inclusive em termos de custos, 

disponibilidade e exaustividade dos serviços, as necessidades específicas das diferentes 

categorias de utilizadores, incluindo os grupos desfavorecidos e vulneráveis, o 

envolvimento e a capacitação dos utilizadores e a inovação.  

Os critérios são definidos no quadro voluntário europeu de qualidade dos serviços 

sociais, adotado pelo Comité de Proteção Social da União Europeia 1004 . O quadro 

identifica os princípios e os critérios que os serviços sociais devem respeitar de modo a 

satisfazer quer as necessidades, quer as expectativas dos utentes. Além de incluir 

elementos para uma metodologia que auxilia as autoridades públicas a desenvolver, 

instrumentos de qualidade (padrões ou indicadores) para a definição, medição e 

avaliação da qualidade dos serviços sociais10051006. A Diretiva identifica estes critérios 

como critérios de qualidade específicos para a escolha dos prestadores dos serviços em 

análise1007.  

 
1002 « (…) adequately publicise its intention so that potential providers from other Member States can express their interest in this 
contract. In addition, the public authority must publish the notice of the award decision, once it is taken, to ensure that any aggrieved 
party can challenge this decision in the appropriate courts» (tradução livre para português).Cfr. COMMISSION STAFF WORKING 
DOCUMENT, «3rd Biennal Report on Social Services of General Interest», ob.cit., pág.23,disponível em http://  ec.europa.eu/social. 
1003Como já mencionado, (Proposta Diretiva), as especificidades dos serviços estão relacionados com o contexto específico em que 
são prestados, que apresenta variações significativas entre os vários Estados-membros em virtude das diferentes circunstâncias 
administrativas, organizativas e culturais.  
1004Cfr.The Social Protection Committee SPC «A Voluntary European quality framework for social services», disponível em 
https//:www.ec.europa.eu. 
1005Cfr. COM (2011)900, de 20 de Dezembro de 2001, pág.15. 
1006 A este propósito merece ainda destaque o programa PROGRESS que entre 2008 a 2010 financiou projetos destinados ao 
desenvolvimento de instrumentos para a definição, medição, avaliação e melhoria da qualidade dos serviços sociais, com especial 
enfâse nos cuidados continuados. Os projetos sublinharam a importância de participação dos utentes na definição e avaliação da 
qualidade dos serviços sociais. COM (2011)900, de 20 de Dezembro de 2001, pág.14. 
1007Cfr. Diretiva 2014/24/UE. 
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Os critérios combinam os elementos qualidade/preço e obstam a que as entidades 

adjudicantes tomem a decisão de seleção do concorrente exclusivamente com base no 

preço. Visa-se anular as críticas recorrentes que afirmam que os concursos públicos para 

serviços sociais resultam em serviços baratos e de má qualidade1008. 

Por último, importa mencionar os «contratos reservados» disciplinados no art.20º da 

Diretiva. Os «contratos reservados» visam: i) A integração social e profissional de 

pessoas com deficiência ou desfavorecidas, ou ii) Reservar a execução desses contratos 

para o âmbito de programas de emprego protegido, desde que pelo menos 30 % dos 

empregados dessas entidades, operadores económicos e programas sejam trabalhadores 

com deficiência ou desfavorecidos. 

O objetivo é assegurar que as autoridades públicas, aquando da compra dos bens e 

serviços, utilizem os contratos de forma estratégica para promover o emprego e a 

inclusão social. Esta abordagem está, portanto, plenamente em conformidade com o 

artigo 9.º do TFUE, preceito que convida a União, na definição e execução das suas 

políticas e ações, a ter em conta «as exigências relacionadas com a promoção de um 

nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a 

exclusão social e um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde 

humana».1009 

No regime simplificado, o art.77º disciplina os «Contratos reservados» nos quais os 

Estados-Membros podem prever que as autoridades adjudicantes possam reservar o 

direito de as organizações participarem em procedimentos de adjudicação de contratos 

públicos exclusivamente aos serviços de saúde, serviços sociais e serviços culturais 

(art.74º).  

O art.77º n.º2 elenca os requisitos das organizações visadas pelo n.º1 do mesmo 

preceito. Por força do artigo as organizações devem preencher cumulativamente as 

seguintes condições: a) O objetivo de atividade das organizações deve visar a 

prossecução de uma missão de serviço público ligada à prestação dos serviços referidos 

no n.º1; b) Os lucros devem ser reinvestidos com vista à prossecução do objetivo da 

organização. A distribuição ou redistribuição dos lucros deve ter por base considerações 

 
1008«(…) is meant to address an often heard criticism that public procurement procedures for social services lead to cheap and poor-
quality services»(tradução livre para português).Cfr. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, «3rd Biennal Report on 
Social Services of General Interest», ob.cit., pág.24,disponível em http://ec.europa.eu/social.  
1009The aim is to ensure that when public authorities buy the goods and services they need, they can use procurement strategically to 
promote employment and social inclusion. This approach is therefore fully in line with Article 9 of the TFEU, which calls on the 
Union, when defining and implementing its policies and activities, to (…) (tradução livre para português).COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT, «3rd Biennal Report on Social Services of General Interest», ob.cit., pág.25,disponível em 
http://ec.europa.eu/social. 
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de natureza participativa; c) As estruturas de gestão ou propriedade da organização que 

executa o contrato funda-se ou i) Na participação dos trabalhadores no capital social ou 

ii) em princípios participativos, ou iii) Requerem o envolvimento ativo dos 

trabalhadores, utilizadores ou partes interessadas; d) A autoridade adjudicante em causa 

não pode ter adjudicado à organização nenhum contrato para os serviços em apreço pelo 

período de três anos.  

Três anos é o período máximo de vigência do contrato (art.77º n.º3). 

 

Para finalizar, importa analisar e tecer algumas considerações acerca da salvaguarda 

dos princípios da transparência e igualdade, sem discriminação, ao abrigo do DL 

n.º138/2013 e à luz da Diretiva 2004/18/CE, pondo em prática a matéria exposta, é 

pertinente fazer uma breve análise comparativa com o que foi alterado com a Diretiva 

2014/24/UE.  

Em termos cronológicos, o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, situa-se no período de 

vigência da Diretiva 2004/18/CE, cujo término ocorre a partir de 18 de Abril de 2016, 

pelo que, agora, as entidades contratantes públicas devem sujeitar as parcerias no 

âmbito das SSIG às regras da Diretiva 2014/24/UE, com as seguintes implicações:  

a) Quanto à existência do interesse transfronteiriço, a Diretiva 2004/18/CE, ao não 

fixar um limiar de presunção da presença de interesse transfronteiriço para os contratos 

públicos, relegava para o Estado, autoridade adjudicante, a averiguação ou avaliação da 

presença de interesse transfronteiriço, mediante a consideração de «circunstâncias 

objetivas», tais como o valor do contrato. Ao abrigo do regime da Diretiva 2004/18/CE, 

e perante a delimitação operada pelo legislador, no DL n.º138/2013, da celebração dos 

acordos de gestão e de cooperação ao âmbito do SNS, o legislador afastou a presença de 

interesse transfronteiriço.  

Sem prejuízo, na Diretiva 2014/24/UE e com a entrada em vigor da regra de 

presunção de existência de interesse transfronteiriço nos contratos de valor, sem IVA, 

igual ou superior a 750 000 EUR (cujo objeto são os serviços de saúde), os acordos de 

gestão e de cooperação em análise serão sujeitos ao regime simplificado para os 

serviços sociais, art.74º a 77º da Diretiva 2014/24/UE.  
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A título meramente exemplificativo e de acordos com as informações publicadas 

pelos sites oficiais, os valores dos acordos de gestão e de cooperação celebrados nos 

termos do DL n.º 138/2013, ultrapassam em larga medida o valor de 750 000 EUR: i) O 

acordo de gestão do CRN, celebrado entre a ARSNorte,I.P., e a SCMPortono valor de 

27,6 milhões de EUR1010; ii) O acordo de cooperação celebrado com a Misericórdia 

Esposende no valor de 6,6 milhões de EUR; iii) O acordo de cooperação com a 

Misericórdia de Felgueiras no valor de 20,2 milhões de EUR e iv) O acordo de 

cooperação com a Misericórdia de Riba de Ave no valor de 40, 1 milhões de 

EUR10111012. 

Conclui-se que os acordos celebrados ao abrigo do DL n.º 138/2013, apresentam um 

interesse tranfronteiriço certo.  

b) Enquanto a entidade pública contratante gozava, no âmbito da Diretiva 

2004/18/CE, de uma ampla margem de discricionariedade de escolha da IPSS que 

pretenda celebrar o acordo de gestão ou de cooperação, em virtude: i) Da ausência de 

concurso público de seleção do interlocutor privado; ii) Por força da inaplicabilidade do 

regime da Diretiva verificava-se a impossibilidade de, independentemente do valor dos 

acordos (visto não se encontrar fixado o limiar de presunção de interesse 

transfronteiriço), controlar e sindicar a escolha da proposta da IPSS selecionada e os 

fundamentos que motivaram a rejeição das restantes IPSS; iii) Por hipótese meramente 

elucidativa, mesmo admitindo a sujeição ao regime simplificado da Diretiva 

2004/18/CE, inexiste para a entidade pública contratante qualquer dever de anunciar a 

intenção de contratar (de relembrar que o art.21º da Diretiva manda apenas aplicar aos 

contratos relativos aos serviços de saúde aos artigos 23º e 35º n.º4, obstando, deste 

modo, à aplicação do art.35º n.º1), para além de o art.35º n.º4 da Diretiva facultar à 

entidade pública contratante a opção de não publicação do anúncio dos resultados da 

adjudicação dos contratos públicos relativos aos serviços de saúde (art.35º n.º4 da 

Diretiva).  

Ao arrepio dos princípios da transparência e da concorrência, decorria do art.21º e 

art.35º n.º4 da Diretiva a impossibilidade (por desconhecimento da intenção de contratar 

do Estado), de um maior número de IPSS apresentarem propostas para a prestação do 

 
1010Cfr. Resolução do Conselho de Ministros  n.º 73-B/2013, de 22 de Novembro. 
1011Cfr. Resolução do Conselho de Ministros  n.º 92/2015, de 17 de Novembro. 
1012Para mais exemplos, Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2015; a) Acordo de cooperação com a Misericórdia Fão no 
valor de 5 518 410,35 EUR; b) Acordo de cooperação com a Misericórdia de Lousada no valor de 19 831 358,55 EUR; c) Acordo 
de cooperação com a Misericórdia de Marco de Canaveses no valor 8 709 955,71 EUR; d) Acordo de cooperação com a 
Misericórdia Póvoa de Lanhoso no valor de 10 299 049,02 EUR; e) Acordo de cooperação com a Misericórdia de Vila Verde no 
valor de 18 958 780,06 EUR. 
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serviço em melhores condições e (quiçá?) com maiores ganhos de eficácia para o 

Estado.  

 

Com a revogação da Diretiva 2004/18/CE e a entrada em vigor da Diretiva 

2014/24/UE permitir-se-á ultrapassar muitos dos obstáculos ou entraves colocados pela 

Diretiva atualmente em vigor à concorrência dentro do mercado social, ou seja, entre as 

IPSS. 

Com efeito, e como já ficou claro no primeiro ponto, decorre da presença de 

interesse transfronteiriço nos acordos de gestão e de cooperação do DL n.º138/2013 e, a 

consequente sujeição ao regime simplificado e princípios da Diretiva 2014/24/UE:  

a) A obrigatoriedade de publicação do anúncio de intenção de contratar por parte da 

entidade pública contratante, as autoridades adjudicantes, que pretendam celebrar um 

contrato público para os serviços de saúde (e serviços sociais em geral) (art.75º n.º1). 

Por conseguinte, i) É aberta a escolha de celebrar os acordos ao interesse do mercado, 

neste caso, mercado social, às IPSS; ii) Assiste-se a uma maior afluência de propostas 

para a prestação dos serviços, como tal, iii) O Estado vê-se perante um maior leque de 

potenciais parceiros privados que, concorrendo entre si para a adjudicação dos 

contratos, possibilitam maiores ganhos de eficiência para do Estado e a celebração de 

acordos nas melhores condições económico-financeiras para o erário público.  

b) A obrigatoriedade de publicitação do anúncio com os resultados do concurso por 

meio de um anúncio de adjudicação de contrato (art.75º n.º2) confere às IPSS, cujas 

propostas foram rejeitadas pela entidade pública contratante, o poder de sindicar, 

perante os tribunais competentes, a motivação ou os critérios que basearam a opção por 

parte do Estado da exclusão da(s) proposta(s) apresentada(s) pela(s) IPSS em 

detrimento, da(s) IPSS selecionada (s).   

Na ótica do Estados, estas alterações possibilitam ganhos significativos de eficiência 

e eficácia e, na ótica das IPSS é salvaguardada a igualdade e a segurança e certeza 

jurídica.  

Ainda a propósito deste ponto é imprescindível o texto do considerando n.º 114 da 

Diretiva «os contratos relativos a serviços à pessoa [serviços sociais, de educação e de 

saúde] de montante superior a este limiar [750 000 EUR, limiar de presunção de 

interesse transfronteiriço] deverão cumprir regras de transparência definidas a nível da 

União. Atendendo à importância do contexto cultural e à sensibilidade destes serviços, 

os Estados-Membros deverão dispor de um amplo poder de apreciação para 
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organizarem a escolha dos prestadores de serviços da forma que considerem mais 

adequada. As regras da presente diretiva têm em conta esse imperativo, impondo apenas 

a observância dos princípios fundamentais de transparência e igualdade de tratamento 

(…) Os Estados-Membros continuam a ter liberdade para prestarem eles próprios estes 

serviços (…) desde que esse sistema assegure uma publicidade suficiente e cumpra os 

princípios da transparência e da não discriminação» (sublinhado nosso). 

É de realçar do texto do considerando a atribuição de um «poder-dever» aos Estados-

membros ou, por outras palavras, a concessão de uma faculdade balizada ou limitada 

pelos princípios da transparência e igualdade de tratamento.  

Atendendo a toda a matéria analisada, é possível afirmar que as exigências do 

princípio da transparência e da não discriminação, conjuntamente com os restantes 

princípios orientadores da atividade administrativa, exigem à existência de um 

procedimento de seleção do parceiro privado do Estado que ultrapassa o regime pré-

contratual instituído pelo DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, uma vez que o 

procedimento prévio à seleção do modelo e do parceiro social não salvaguardam os 

princípios fundamentais a que apela o texto da nova Diretiva.  

 

Sem pretender sem muito exaustiva, para sustentar a nossa afirmação basta relembrar 

três pontos nucleares do procedimento que afetam diretamente as IPSS: i) Na primeira 

etapa do procedimento apenas são identificadas as unidades do setor privado e social 

disponíveis na região, com acordos com o SNS (sublinhado nosso); 

ii) Nos casos em que uma determinada IPSS apresentar uma proposta por sua própria 

iniciativa, a entidade pública contratante não é obrigada a abrir o procedimento à 

concorrência do mercado social.  

iii) A realização do estudo que incide diretamente sobre a IPSS ocorre em momento 

posterior à seleção direta da IPSS. O que se pretende é somente avaliar qual a opção 

mais viável contratação in house/contracting out e não entre IPSSx /IPSSy. 

 Importa no presente contexto salvaguardar o regime jurídico da devolução dos 

hospitais às misericórdias. No regime da devolução, está em causa a reversão da posse, 

nessa medida a escolha direta de determinada IPSS está juridicamente justificada1013.  

 

 
1013Cfr. FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.12. 



262 

 

No que concerne ao primeiro ponto, é pertinente acrescentar às considerações já 

tecidas que o recortar das IPSS ao universo de instituições que à data já beneficiem de 

algum acordo com o Estado suscita dúvidas quanto a uma possível colisão com uma 

série de princípios, tais como o princípio da igualdade, o princípio da imparcialidade e 

transparência, o princípio da proporcionalidade e o princípio da concorrência.  

O princípio da igualdade de tratamento impõe à entidade pública contratante uma 

«conduta estritamente igual para com todos os concorrentes e candidatos, impedindo-a 

de adotar medidas (…) de discriminação (jurídica ou fáctica) que possam beneficiar ou 

prejudicar ilegitimamente (é dizer, sem justificação suficiente) qualquer ou quaisquer 

deles»1014. 

Apesar de não podermos afirmar que uma IPSS com experiência na prestação de 

cuidados de saúde ao abrigo de um acordo com o Estado esteja numa situação jurídica e 

fáctica similar a uma IPSS que não se encontre vinculada a nenhum acordo no domínio 

da prestação de cuidados de saúde, interessa, ainda assim, questionar se uma restrição 

deste género no momento de identificação das unidades de saúde privadas e análise de 

potenciais parceiros sociais do Estado é proporcional e legítima face às exigências do 

princípio da imparcialidade e da concorrência.   

De facto, a celebração de um acordo entre uma IPSS e o Estado, pode redundar ou 

ter como consequência que este último acabe por possuir uma influência significativa 

sobre a IPSS fruto da existência de um financiamento estadual maioritário da atividade 

desenvolvida pela instituição. Daqui decorre que o recortar do universo de potenciais 

parceiros sociais às IPSS que no momento da abertura do procedimento já sejam parte 

de uma relação jurídica contratual com a entidade adjudicante é suscetível de pôr em 

xeque a imparcialidade da atuação do parceiro público.  

É fundamental equacionar se a necessidade de uma maior celeridade e 

economicidade do procedimento, aliada à possibilidade de antevisão do cumprimento 

contratual, mormente na obtenção de bons resultados quanto à qualidade dos serviços 

que se visa satisfazer (fruto da experiência na prestação de cuidados de saúde)é 

compatível com as exigências do princípio da proporcionalidade, da igualdade, 

imparcialidade e concorrência no seio do mercado social.  

Na situação fáctica identificada no segundo ponto, a preterição da auscultação do 

mercado social é suscetível de ter como resultado natural a celebração de acordos de 

 
1014Cfr.OLIVEIRA, RODRIGO ESTEVES DE, «Os princípios Gerais da Contratação Pública» in «Estudos de Contratação Pública 
– I», Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, Coimbra Editora, 2008, pág.92. 
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gestão e de cooperação entre a entidade pública contratante com a primeira IPSS, sem 

sequer convidar outras IPSS a apresentar as suas propostas, com graves consequências 

ao nível da eficiência, eficácia e sustentabilidade financeira do acordo e da própria 

concorrência, uma vez que ficam comprometidas de modo leviano os recursos 

financeiros, humanos e infraestruturais do Estado. 

Sobre exigência específicas do princípio da concorrência é fundamental sublinhar 

que apesar de os serviços de saúde possuírem características específicas que nos termos 

da Proposta de Diretiva «os tornam inadequados para a aplicação dos procedimentos 

normais de adjudicação de contratos públicos de serviços» em virtude da respetiva 

«dimensão transfronteiras muito limitada» que legitima os Estados-Membros a dispor 

de uma «ampla margem discricionária na organização da escolha dos respetivos 

prestadores». 

A verdade é que a discricionariedade procedimental não pode conduzir a uma 

limitação excessiva da concorrência, tão-pouco a que a atuação dos sujeitos 

administrativos tenha por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência.  

 

A este propósito, aquando da publicação do DL n.º 138/2013 DOMINGOS 

FARINHO afirmou que «seria importante que Portugal seguisse (ou antecipasse) o 

exemplo da União Europeia e introduzisse, a par dos mecanismos destinados a 

assegurar a qualidade e a flexibilidade do serviço (art.4º, 5º, 9º e 10 do Decreto-lei sob 

análise), mecanismos que obrigassem, pelo menos a partir de certo valor de serviço, a 

abrir a escolha ao interesse do mercado» 1015 . Questão que ficou resolvida com a 

consagração do limiar de interesse transfronteiriço.  

Poder-se-á afirmar que o art.12º do DL n.º138/2013 é um caso ilustrativo da 

«antecipação» do exemplo da UE, ao incumbir as ARS e a ACSS, I.P. na função de 

divulgar e de manter atualizada a informação relativa às IPSS com as quais celebram 

acordos», ao invés de optar pela faculdade de obstar à publicação (art.35º n.º4 § 4). 

Contudo, quanto ao restante regime jurídico o legislador ordinário no DL 

n.º138/2013, de 9 de Outubro, optou por perpetuar a tradição de ausência de 

procedimento concursal nos acordos de gestão e de cooperação entre o Estado e as 

IPSS. Com a publicação da Diretiva 2014/24/UE (e as decorrentes alterações que se 

aguardam ao CCP) o procedimento prévio terá de sofrer as necessárias reformas ou 

 
1015Cfr. FARINHO, DOMINGOS, SOARES, «A propósito do recente decreto-lei n.º 138/2013, de 9 de Outubro: a escolha dos 
parceiros do estado para prestações do estado social - em particular o caso das IPSS na área da saúde», ob.cit., pág.11. 
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reformulações de modo a salvaguardar, de modo mais eficaz, o cumprimento por parte 

das entidades públicas contratantes dos princípios da transparência, da igualdade e da 

concorrência.  

Em suma, a ideia principal a reter é o da revolução do Direito Comunitário no 

sentido da gradual admissão de um procedimento concursal para os contratos que têm 

por objeto o serviço de saúde. De facto, se num primeiro momento estes serviços não se 

encontram sujeitos à concorrência [Diretiva 2004/18/CE] na nova Diretiva é notória 

uma mudança na perceção do Direito Comunitário em relação ao serviço de saúde. O 

considerando n.º114 da Diretiva serve como fundamento da nossa afirmação ao admitir 

que a partir de um determinado montante é presumível que os serviços têm interesse 

para os prestadores de serviços de outros Estados-Membros, por outras palavras, 

atingido o limiar fixado os contratos que versam sobre o serviço de saúde ficam sujeitos 

à concorrência. Contudo, a admissão de um procedimento concursal ainda é um 

«trabalho em progresso», na medida em que no considerando n.º114 da Diretiva é 

também possível assinalar algumas conceções «tradicionais» a respeito dos serviços de 

saúde.  

Antes de mais, a Diretiva refere-se quanto ao serviço de saúde (e os serviços sociais 

de educação) aos «serviços à pessoa». Esta designação confirma o entendimento de uma 

relação mais íntima que se estabelece nestes serviços e o peso das diferenças de 

tradições culturais sentidas nos vários Estados-membros, que justificam a maior 

margem concedida ao Estado nesta matéria. Todavia, esta conceção é demasiado 

generalista, se é verdade que em relação a certos serviços, nomeadamente no âmbito da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, (excluída do DL n.º138/2013), 

mais precisamente nos cuidados paliativos se justifica, em relação a outros serviços (ex: 

radiografia) essas conceções parecem desprovidas de sentido, devendo, por isso, ser 

demonstrado ou justificado pela entidade pública contratante aquando da tomada de 

decisão da abertura do procedimento.  

§5. A Execução dos acordos de gestão e de cooperação 
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Em sede do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, a submissão dos acordos de gestão e 

de cooperação ao regime jurídico previsto na Parte III não suscita grandes dúvidas - os 

acordos são verdadeiros contratos administrativos e o art.6º do DL não obsta à 

aplicabilidade do regime substantivo dos contratos administrativos aos acordos em 

análise. 

Por conseguinte, são aplicáveis aos acordos de gestão e de cooperação as disposições 

da Parte III do CCP (art.278º a art.454º, inclusive), que não contendam com a própria 

natureza dos acordos.  

Contudo, algumas notas são devidas.  

Apesar de o DL n.º 138/2013 fazer, tal como sucede em matéria relativa à formação 

dos acordos, poucas referências no que concerne à execução dos acordos, o art.6º n.º 3 

determina que «mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 

saúde podem ser estabelecidas minutas de acordo para efeitos de execução das formas 

de contratualização previstas no presente decreto-lei».  

Através de uma análise comparativa dos acordos de cooperação do Hospital José 

Luciano de Castro – Anadia1016, o acordo de cooperação do Hospital de São Paulo – 

Serpa1017 e o acordo de cooperação do Hospital de São José – Fafe1018, celebrados ao 

abrigo do regime de devolução dos hospitais pertencentes às misericórdias, art. 2.º, n.º1, 

b) e art. 13º e 14º do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, é possível constatar que o 

modelo do acordo e o conteúdo das cláusulas contratuais são relativamente idênticas.  

Os três acordos referenciados que servem, no presente âmbito, como exemplos 

ilustrativos, são, todos eles, compostos por trinta cláusulas contratuais, organizadas por 

seis capítulos (aqui concretizados com os artigos do DL n.º 138/2013): 

O capítulo I, «Disposições gerais», engloba as cláusulas respeitantes: i) Ao objeto do 

acordo (art.1º); ii) Os princípios subjacentes ao acordo de cooperação (art.4º); iii) O 

âmbito do acordo [art.5º n.º1) b)]; iv) Os meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica e v) As definições; 

O capítulo II, «Condições da prestação de cuidados», contém: i) Os deveres da Santa 

Casa da Misericórdia [art.5º n.º1 d) e art.10º]; ii) O acesso às prestações de saúde 

[art.10º a)]; iii) As regras de referenciação [art.5º n.º1 c)]; iv) Os sistemas de gestão do 

acesso aos cuidados de saúde [art.5º n.º1 c)]; v) A informação e codificação; vi) Os 

requisitos de qualidade e segurança e critérios de fornecimento do serviço [art.5º n.º1 f)]; 

 
1016Disponível em http://www.arscentro.min-saude.pt.  
1017 Disponível em http://www.arsalgarve.min-saude.pt.  
1018Disponível em http://portal.arsnorte.min-saude.pt. 
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vii) As regras gerais sobre contratação de terceiros; viii) Os recursos humanos [art.5º 

n.º1 g) e art.9º] e  ix) Os equipamentos e sistemas médicos [art.5º n.º1 g)]; 

O capítulo III, «Regime financeiro», incluí: i) A revisão (anual) das áreas de 

produção contratadas, dos volumes de produção e os preços (art.8º n.º2 e n.º3); ii) O 

montante máximo da despesa [art.5º n.º1q)]; iii) Os pagamentos [art.5º n.º1 p)]; iv) As 

taxas moderadores e pagamentos adicionais ou complementares (art.7º) e v) As regras 

de faturação, pagamento, transferência e acertos de contas [art.5º n.º1 p)].  

O capítulo IV «Responsabilidades, acompanhamento e garantias», estipula: i) A 

responsabilidade, acompanhamento e garantias [art.5º n.º1 l)]; ii) As obrigações de 

reporte de informações, respetivos suportes e responsabilidades [art.10º b) e art.11]; iii) 

Os níveis de serviço [art.5º n.º1 n)] e iv) Os incentivos e penalizações por 

incumprimento [art.5º n.º1 o)]; 

O capítulo V, «Modificação ou extinção do acordo», regula: i) A alteração das 

circunstâncias; ii) A resolução do acordo (art.15º) e iii) A reversão; 

Finalmente, o capítulo VI, «Disposições finais», determina: i) A admissibilidade do 

recurso a meios alternativos de resolução de litígios [art.5º n.º 1 r)]; ii) A compensação; 

iii) A duração do acordo [art.14º b)] e a iv) Produção de efeitos.  

O clausulado dos acordos «tocam» todas as matérias fundamentais do articulado do 

DL n.º 138/2013, contudo, é de realçar que a redação dos acordos referenciadas são 

análogas, o que denota que as cláusulas dos acordos são unilateralmente fixadas pelo 

parceiro privado, havendo, por isso, do lado do parceiro privado, pouca liberdade de 

negociação quanto às mesmas.  

Com efeito, ao nível do conteúdo das referidas cláusulas, analisando os acordos 

mencionados, apenas é possível registar variações quanto ao âmbito do acordo (cláusula 

III).  

Concretizando a ideia exposta, no âmbito do acordo de cooperação do Hospital de 

São José –Fafe [celebrado nos termos do art.2º n.º1 b) e dos artigos 13º e 14º do DL n.º 

138/2013, entre a ARSNorte, I.P. e a  Santa Casa da Misericórdia de Fafe], as áreas de 

prestação de cuidados abrangidas pelo acordos cingem-se a i) Consultas Externas, nas 

especialidades de cirurgia geral, medicina interna, oftalmologia e ortopedia; ii) 

Cirurgias, em regime ambulatório, nas especialidades de cirurgia geral, oftalmologia e 

ortopedia; iii) Episódios de urgência e iv) Meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica.  
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No acordo de cooperação do Hospital de São Paulo- Serpa, as áreas de prestação de 

cuidados abrangidas pelo acordo corresponde a: i) Consulta externa, realizada por 

médico das especialidades de Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Oftalmologia e 

Ortopedia; ii) Serviço de Urgência Avançado e iii) Cirurgia ambulatória nas 

especialidades de Dermatologia, Oftalmologia e Ortopedia.  

No acordo de cooperação do Hospital José Luciano de Castro – Anadia (celebrado 

entre a ARSCentro e a Santa Casa da Misericórdia de Anadia, em parceria com a União 

das Misericórdias Portuguesas), as áreas de prestação de cuidados limita-se a: i) 

Cirurgia ambulatória, nas especialidades de cirurgia geral, oftalmologia, ortopedia, 

otorrinolaringologia e urologia; ii) Consulta externa, realizada por médico das 

especialidades de anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, dermatovenereologia, 

medicina interna, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria e urologia e iii) 

Meios complementares de diagnóstico e terapêutica.   

Sem embargo, resulta da cláusula III (âmbito) que o âmbito do acordo, pode, por 

necessidade da primeira outorgante e por entendimento das partes, ser ulteriormente 

alargado a outras áreas da prestação de cuidados, tendo que para o efeito ser 

formalizado por escrito e obedecer às autorizações devidas, nos termos do art.3º do DL 

n.º 138/2013 (homologação do membro do Governo responsável pela área da saúde).  

No acordo de cooperação Hospital de São Paulo - SERPA são referenciadas as áreas 

que poderão vir a ser abrangidas pelo acordo: Meios complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica. 

Quanto ao volume de prestações de cuidados de saúde, como já referido, este é 

acordado anualmente com base nos estudos e informações atualizadas sobre as 

necessidades da população, sobre a capacidade de resposta do SNS, avaliados de acordo 

com os tempos máximos de resposta garantidos na área geográfica de intervenção da 

ARS, e de acordo com o histórico da atividade desenvolvida pela unidade, nos termos 

do art.8º n.º3 do DL n.º 138/2013, pelo que, logicamente os acordos apresentam valores 

diferenciados quanto a este ponto.  

Sobre a conformação do conteúdo das cláusulas com o regime da Parte III do CCP 

algumas notas são devidas, mormente quanto ao regime de modificação e extinção do 

acordo.  

A cláusula XXIV determina que em caso de desatualização dos objetivos definidos 

no acordo pela alteração anormal e imprevisível de circunstâncias que determinaram os 
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seus termos, ou pelas consequências derivadas daquela alteração, as partes contratantes 

podem rever os referidos termos em benefício do interesse público.  

Esta cláusula está em conformidade com o art.312º a) do CCP quando aí se estipula 

que o contrato pode ser modificado (…) «quando as circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível 

(…)». 

De realçar, ainda quanto à modificação objetiva do contrato, o art.313º do CCP, que 

estipula os limites à modificação, ao referir que «A modificação não pode conduzir à 

alteração das prestações principais abrangidas pelo objeto do contrato nem configurar 

uma forma de impedir ou falsear a concorrência garantida pelo disposto no presente 

Código relativamente à formação do contrato» (n.º1) (sublinhado nosso). Acrescentando 

no n.º2 que «para efeito do disposto no número anterior (n.º1)  (…) a modificação só é 

permitida quando seja objetivamente demonstrável que a ordenação das propostas 

avaliadas no procedimento de formação do contrato não seria alterada se o caderno de 

encargos tivesse contemplado essa modificação» (sublinhado nosso).  

A enunciação destes artigos serve como exemplo ilustrativo de que o regime da Parte 

III do CCP funciona em articulação da Parte II, o que no caso do DL n.º 138/2013 

resulta numa dificuldade acrescida na regulação dos acordos em conformidade com a 

Parte III, uma vez que a Parte II foi integralmente excluída pelo legislador ordinário. 

 

Por último importa mencionar que nos acordos de cooperação no regime de 

devolução, consta do clausulado dos três acordos referidos, nomeadamente da Cláusula 

XXVI (Reversão) que, em caso de extinção do acordos «por qualquer forma, o 

estabelecimento de saúde reverte para o Ministério da Saúde, incluindo os bens que 

integram e o pessoal que nele exerce funções, sem prejuízo eventual do dever de 

indemnizar que ao caso couber, nos termos gerais do direito».  

 

Ainda sobre a Parte II do CCP, e colocando-nos no momento posterior à celebração 

do acordo, e, concluindo que as IPSS podem estabelecer relações jurídicas- contratuais 

com entidades terceiras por força dos acordos, de modo a cumprir com as suas 

incumbências, mormente em matéria de manutenção, renovação e conservação dos 

equipamentos infraestruturais, interessa conhecer, em termos gerais, como opera a 

qualificação de uma entidade como «organismo de direito público» para depois, em 

concreto, aferir se à luz do ordenamento jurídico nacional e ao abrigo do DL 
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n.º138/2013, de 9 de Outubro, as IPSS podem ser qualificadas como «organismos de 

direito público» e, como tal, ficar a formação desses contratos, no fundo, conexos com 

os acordos, sujeitos à Parte II do CCP. 

Capítulo IV 

As IPSS – Organismos de Direito Público? 
 

No primeiro capítulo e ao longo do presente estudo concluímos pela natureza jurídica 

privada das IPSS todavia, tal circunstância não as exclui do regime jurídico do CCP, 

porquanto a figura do «organismo de direito público» alarga o conceito de «entidade 

adjudicante» e o âmbito de aplicação subjetivo do CCP a outras realidades.  

§1. O conceito de «Organismos de direito público» 

1.1. No direito comunitário – análise da jurisprudência do TJUE 
 

O Direito Comunitário constitui a fonte do conceito de «organismo de direito público». 

A figura surgiu na ordem jurídica supra nacional pela «mão» da Diretiva 

89/440/CEE 1019  permanecendo no ordenamento jurídico por via da respetiva 

reafirmação sucessiva nas Diretivas 92/50/CEE 1020 , 93/36/CEE 1021 , 93/37/CEE 1022 , 

Diretiva 2004/17/CE1023 e na Diretiva 2004/18/CE10241025 . 

As duas últimas foram recentemente revogadas, respetivamente, pela Diretiva 

2014/25/UE1026 e a Diretiva 2014/24/UE1027. Os organismos de direito público estão 

igualmente previstos na Diretiva 2014/23/UE1028.  

 
1019Cfr. Art.1º b) da Diretiva 89/440/CEE, de 18 de julho - Altera a Diretiva 71 /305 /CEE, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de empreitadas de obras públicas. 
1020Cfr. Art.1º b) da Diretiva 92/50/CEE, de 18 de Junho- Relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos 
públicos de serviços. 
1021Cfr. Art.1º b) da Diretiva 93/36/CEE, de 14 de Junho - relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos 
públicos de fornecimento. 
1022Cfr. Art. 1º b) da Diretiva 93/37/CEE, de 14 de Junho - Relativa à coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas de 
obras públicas. 
1023Cfr. Art.2º a) da Diretiva 2004/17/CE, de 31 de Março - Relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos 
sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. 
1024Cfr. Art.1º n.º9 da Diretiva 2004/18/CE, de 31 de Março - Relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços. 
1025 Os dois diplomas são do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, alteradas pela Diretiva n.º 2005/51/CE, da 
Comissão, de 7 de Setembro, e retificadas pela Diretiva n.º 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da Comissão, de 16 de Novembro.  
1026Cfr. Art.3º n.º4 da Diretiva 2014/25/UE, de 26 de fevereiro de 2014 - Relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades 
que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE. 
1027Cfr. Art. 2º n.º1 alínea 4) da Diretiva 2014/24/UE de 26 de Fevereiro de 2014 – Relativos aos contratos públicos e que revoga a 
Diretiva 2004/18/CE.  
1028Cfr. Art.6º n.º4 da Diretiva 2014/23/UE, de 26 de fevereiro- Relativa à adjudicação de contratos de concessão. 
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As Diretivas referenciadas enquadram os organismos de direito público na categoria 

de autoridades adjudicantes. As «entidades adjudicantes» compreendem o Estado, as 

autarquias locais e regionais os organismos de direito público e as associações formadas 

por uma ou mais por uma ou mais dessas autoridades ou organismos de direito 

público»1029. 

O legislador comunitário tem optado por uma definição abrangente da figura de 

organismo de direito público, através do mecanismo de tipificação dos elementos 

nucleares do conceito.  

A definição do conceito tem-se mantido intacta, não se vislumbrando grandes 

alterações ao longo do tempo e da sucessão das várias Diretivas. 

Nos termos do art.2º n.º 1 alínea 4) da Diretiva 2014/24/UE para que um dado 

organismo possa ser qualificado como «organismo de direito público», é imprescindível 

o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a criação para a satisfação específica de 

necessidades de interesse geral com carácter não industrial ou comercial; b)que esteja 

dotado de personalidade jurídica e c) que a atividade seja i) financiada maioritariamente 

pelo Estado, por autarquias regionais ou locais ou por outros organismos de direito 

público; ii) ou cuja gestão esteja sujeita a controlo por parte destes últimos; iii) ou em 

cujos órgãos de administração, direção ou fiscalização mais de metade dos membros 

sejam designados pelo Estado, pelas autarquias locais ou regionais ou por outros 

organismos de direito público. A última condição permite concluir pela existência de 

uma relação de dependência entre a atividade desenvolvida pelos organismos e o 

Estado1030  ou, por outras palavras, a sujeição à influência dominante de um poder 

público1031.  

Como refere o TJUE, enquanto os três requisitos são de preenchimento 

cumulativo1032 o último requisito apresenta condições alternativas1033. Tal significa que 

o não preenchimento de um deles é suficiente para que um organismo não possa ser 

qualificado como «organismo de direito público» e, em consequência, entidade 

adjudicante nos termos previstos na Diretiva. O mesmo princípio não se aplica às 

condições alternativas ínsitas no terceiro requisito, porquanto basta a verificação de um 

deles para que o terceiro critério esteja preenchido.  

 
1029Cfr. Art. 2º n.º1, alínea 1) da Diretiva 2014/24/UE. 
1030Cfr. FONSECA, ISABEL CELESTE M., «Direito Administrativo – Roteiro Prático», AEDUM, Braga, 2008, pág. 333. 
1031Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», in «Estudos de Contratação Pública – III», Coimbra Editora, 2010, pág.76. 
1032Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96 considerando n.º 21; Acórdão 
BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96 considerando n.º 29; Acórdão Comissão/França, de 1 de Fevereiro 
de 2001 – Processo C-237/99, considerando n.º 40; Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, 
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As diretivas referenciadas, que contemplam a figura do «organismo de direito 

público», visam, como resulta da jurisprudência do TJUE, «suprimir os entraves à livre 

circulação de serviços 1034  e, desde modo, proteger os interesses dos operadores 

económicos estabelecidos num Estado-Membro, que desejam propor bens ou serviços 

às entidades adjudicantes estabelecidas num outro Estado-Membro»1035, «excluir o risco 

de que seja dada preferência aos proponentes ou candidatos nacionais»1036bem como 

obstar «à possibilidade de um organismo financiado ou controlado pelo Estado, pelas 

coletividades territoriais ou por outros organismos de direito público se deixar guiar por 

considerações diferentes das económicas» 1037 . Grosso modo, as disposições 

comunitárias demandam todas as entidades adjudicantes e, como tal, inclusivamente, os 

organismos de direito público, à adoção dos procedimentos pré-contratuais de seleção 

do cocontratante. 

 À semelhança das diretivas antecessoras1038, a Diretiva 2004/17/CE no anexo III, 

sob a epígrafe «lista dos organismos e das categorias de organismos de direito público a 

que se refere o segundo parágrafo do n.º 9 do artigo 1», contempla um catálogo dos 

organismos e categorias de organismos de direito público. Nos termos do referido anexo 

são categorias de organismos de direito público no nosso ordenamento jurídico, os 

institutos públicos sem carácter comercial ou industrial; os serviços públicos 

personalizados; as fundações públicas e os estabelecimentos públicos de ensino, 

investigação científica e saúde, no entanto, o catálogo não é estático.  

Mais do que uma simples abertura à introdução de alterações, existe um verdadeiro 

dever, por iniciativa dos próprios Estados-Membros, de os mesmos procederem à 

atualização do catálogo, «os Estados-Membros notificarão periodicamente a Comissão 

                                                                                                                                
considerando n.º34; Acórdão Comissão/ Espanha, de 15 de Maio de 2003 – Processo C-214/00, considerando n.º 52;Acórdão 
Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º32 e Acórdão Comissão/Espanha, de 16 de Outubro de 
2003 – Processo C-283/00, considerando n.º69.  
1033 Cfr.AcórdãoUniversityof Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º20; Acórdão 
Comissão/França, de 1 de Fevereiro de 2001 – Processo C-237/99, considerando n.º 44; Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro 
de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º 68. 
1034Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96 considerando n.º 43.  
1035Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 41; Acórdão University of 
Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º16;Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro 
de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º51 ;Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, 
considerando n.º41; Acórdão Universityof Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º16 e 
Cfr.Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º38. 
1036Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96, considerando n.º33; Acórdão 
BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º42; 39; Acórdão Comissão/ Espanha, de 16 de 
Outubro de 2003 – Processo C-283/00, considerando n.º17; Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, 
considerando n.º42; Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º52. 
1037Cfr.Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 43; 39; Acórdão Comissão/ 
Espanha, de 16 de Outubro de 2003 – Processo C-283/00, considerando n.º17; Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 
2002 – Processo C-470/99, considerando n.º52; Acórdão AdolfTruley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, 
considerando n.º42;Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º52 e Cfr.Acórdão 
Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º36. 
1038 Na Diretivas 92/50/CEE a lista constava no anexo I da Diretiva 71 /305/CEE; Na Diretiva 93/36/CEE e na Diretiva 
93/37/CEE a lista surgia no anexo I da Diretiva 93 / 37 / CEE; Na Diretiva 2004/18/CE no anexo III. 
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das alterações introduzidas nas suas listas»1039. Afirma o TJUE que «sem ser exaustiva, 

essa lista visa ser tão completa quanto possível»1040.  

Perante os objetivos de abertura à concorrência e transparências e da patente 

flexibilidade da lista anexa às Diretivas, deve ser perfilhada uma interpretação da noção 

de «organismo de direito público» de modo funcional1041 e em sentido amplo1042. O que 

se pretende é evitar a existência de «restrições ao âmbito subjetivo de aplicação das 

diretivas (…) todo oesforço de interpretação desenvolvido destina ao «levantamento do 

véu» da personalidade jurídica das entidades instrumentais criadas pela Administração 

pública com o objetivo de revelar a sua verdadeira condição de entidades materialmente 

públicas e sujeitar ao Direito Administrativo a sua atividade pré-contratual»1043. 

O presente entendimento está patente na jurisprudência do TJUE pela 

heterogeneidade de organismos qualificados por este órgão como organismo de direito 

público. Nos acórdãos levantados, o TJUE qualifica como atividades de interesse geral, 

a título exemplificativo, a recolha e o tratamento dos lixos domésticos1044; os serviços 

mortuários e funerários, 1045  - ambos por razões de saúde pública; produção de 

documentos administrativos oficiais confidenciais, por razões de ordem pública1046 e 

construção e aquisição de casas de habitação coletivas ou individuais destinadas a 

pessoas e famílias, por imperativo de proteção social1047.  

Sem embargo, perante as dificuldades sentidas pelos vários Estados-Membros, em 

matéria de transposição do conceito comunitário de organismo de direito público para 

os respetivos ordenamentos jurídicos nacionais, o TJUE tem assumido um papel 

preponderante no esclarecimento e na concretização dos vários elementos da figura: isto 

é, a personalidade jurídica, a criação para a satisfação de necessidades de interesse geral 

sem caráter industrial ou comercial e a sujeição à influência dominante de um poder 

público. Como resultado, o estudo do conceito em apreço apela à análise da 

jurisprudência vasta do TJUE.   

 
1039Cfr. Art.1º n.º9 § 3 da Diretiva 2004/18/CE.  
1040Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96 considerando n.º 50. 
1041Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 62; Acórdão Comissão/França, 
de 1 de Fevereiro de 2001 – Processo C-237/99, considerando n.º43; Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – 
Processo C-470/99, considerando n.º53; Acórdão Comissão/ Espanha, de 15 de Maio de 2003 – Processo C-214/00, considerando 
n.º53; Acórdão Comissão/Espanha, de 16 de Outubro de 2003- Processo C-283/00, considerando n.º73 e Cfr.Acórdão Bayerischer 
Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º37. 
1042Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º43. 
1043Cfr. ALMEIDA, JOÃO AMARAL E, «Os «Organismos de Direito Público» e o respetivo regime de contratação: Um caso de 
levantamento do Véu», in «Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano – No Centenário do seu nascimento – 
Volume I», 2006, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pág.643-644. 
1044Cfr.Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96. 
1045Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00. 
1046Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96. 
1047Cfr. Acórdão Comissão/França, de 1 de Fevereiro de 2001 – Processo C-237/99. 
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1.1.1. A Personalidade Jurídica 

Nas palavras de BERNARDO AZEVEDO a figura de organismo de direito público 

demanda a presença de um «sujeito jurídico no sentido próprio do termo», ou seja «um 

centro de imputação final de direitos e obrigações». Por oposição, é afirmada a 

insignificância da forma jurídica, pública ou privada, assumida pelo organismo, em 

razão da «completa neutralidade» do Direito Comunitário quanto a esse quesito. Nesse 

sentido, o TJUE no acórdão (ac.) Comissão/Espanha declara que «o estatuto de direito 

privado não constitui um critério para excluir a qualificação como entidade 

adjudicante»1048 . Nas palavras de JOÃO AMARAL E ALMEIDA «não obstante a 

expressão ser “organismo de direito público”, é totalmente irrelevante a questão de 

saber qual o ramo de direito (se público se privado) a que, por regra, está sujeita a 

entidades em causa no respetivo Estado-membro»1049. 

Apesar de o autor referir que o requisito da personalidade jurídica servir apenas para 

efeito de enquadramento do ente no quadro de entidades adjudicantes, ou como 

organismo de direito público ou como parte integrante da Administração Pública em 

sentido tradicional 1050  e, por isso, a sua aplicação prática não levantar grandes 

problemas, CLÁUDIA VIANA defende que deve ser acrescentado ao requisito da 

personalidade jurídica a formulação «de direito público ou de direito privado» de modo 

a afastar definitivamente a ideia, que ainda possa permanecer, sobre a importância dos 

«rótulos» atribuídos às entidades pelos ordenamentos jurídicos nacionais de cada 

Estados-Membros1051.  

Na verdade, já foram suscitadas perante o TJUE várias questões acerca da relação 

entre os requisitos da personalidade jurídica e o requisito da criação para a satisfação de 

necessidades de interesse geral sem caráter industrial ou comercial, mais concretamente 

se a noção de necessidades de interesse geral sem caráter industrial ou comercial exclui 

as necessidades que sejam igualmente satisfeitas por empresas privadas1052. 

 A questão foi suscitada no ac. BFI Holding. A BFI alegava que obstava à 

qualificação de um organismo como «organismo de direito público» quando a atividade 

do organismo pode ser exercida por empresas privadas, isto é, atividades prestadas no 

 
1048Cfr. Acórdão Comissão/Espanha, de 16 de Outubro de 2003- Processo C-283/00, considerando n.º74. 
1049Cfr. ALMEIDA, JOÃO AMARAL E, «Os «Organismos de Direito Público» e o respetivo regime de contratação: Um caso de 
levantamento do Véu», ob.cit., pág.636. 
1050Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág. 61-62.  
1051Cfr.VIANA, CLÁUDIA, «Os Princípios Comunitários na Contratação Público», Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág.465. 
1052Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 38. 
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âmbito do «jogo da concorrência» 1053 . O TJUE formou a sua convicção quanto à 

questão levantada com base nos seguintes fundamentos: o facto de a Diretiva 92/50/CE 

em análise – tal como sucede com a Diretiva 2004/18/CE- não contemplar qualquer 

referencia, positiva ou negativa, da possibilidade de as necessidades serem satisfeitas 

por empresas privadas; os objetivos das diretivas, já expostos, nomeadamente o da 

incapacidade da concorrência, por si só, impedir que um organismo dependente do 

Estado, de coletividades territoriais ou de outros organismos de direito público, se 

deixar ofuscar por razões de ordem não económicas; a dificuldade, ou quiçá, 

impossibilidade, da existência de atividades que «em caso algum» possam ser exercidas 

por empresas privadas e, no caso afirmativo de existência de tais atividades, a 

possibilidade de essa condição esvaziar a essência ou substância do conceito de 

organismo de direito púbico.  

O TJUE declara no douto acórdão que a existência de concorrência não constitui uma 

condição autónoma à qualificação de um organismo como organismo de direito público, 

apesar de não ser absolutamente insignificante no âmbito da determinação ou análise do 

caráter industrial ou comercial de uma necessidade de interesse geral.  

Na verdade, a existência de concorrência desenvolvida e de o organismo atuar no 

contexto do mercado é passível de constituir um índice do caráter industrial ou 

comercial da necessidade de interesse geral1054, na medida em que as necessidades de 

interesse geral sem caráter industrial ou comercial, regra geral, são satisfeitas de modo 

diverso das regras do mercado. 

 Representam, genericamente, necessidades de interesse geral sem caráter industrial 

ou comercial, as necessidades que, simultaneamente, «são satisfeitas de modo diferente 

da oferta de bens ou serviços no mercado» e que por motivos de interesse geral, o 

Estado define que devem ser satisfeitas por uma autoridade pública ou um organismo 

sob o qual mantém uma influência determinante 1055 . A existência de concorrência 

desenvolvida não exclui, a priori, a presença de necessidades de interesse geral sem 

 
1053 Cfr. Advogado-Geral LÉGER «O legislador comunitário pretendeu que esta (Diretiva) se aplicasse aos organismos que 
prosseguem a satisfação de necessidades de interesse geral, cuja atividade escape, total ou parcialmente, à lógica do mercado. Pela 
sua natureza, que as designa como cabendo no âmbito das missões essenciais que são atribuídas aos poderes públicos, certas 
atividades não podem ficar sujeitas a um critério de rentabilidade e não têm portanto fim lucrativo. Pode pensar-se que, se o 
legislador traçou a fronteira que separa os organismos cuja atividade está sujeita à regulamentação sobre os contratos públicos dos 
outros organismos, por meio do critério derivado das «necessidades de interesse geral sem caracter industrial ou comercial», tal 
ocorreu porque estes últimos estão sujeitos a uma concorrência por parte de outros operadores económicos que os dissuade de 
escolher os seus cocontratantes com base em critérios discriminatórios». Conclusões apresentadas no processo C-44/96, acórdão 
Mannesmann, considerando n.º69. 
1054Cfr.Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º59 e 60.  
1055Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 52; Acórdão Adolf Truley, de 27 
de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º50; Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, 
considerando n.º47. 
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caráter industrial ou comercial 1056 . Em consequência, devem ser tidas em conta a 

«totalidade dos elementos de direito e de facto relevantes, tais como as circunstâncias 

que presidiram à criação do organismo em causa e as condições em que o mesmo exerce 

a sua atividade»1057. 

Nos termos da jurisprudência do TJUE «se um organismo opera em condições 

normais de mercado, prossegue um fim lucrativo e suporta as perdas associadas ao 

exercício da sua atividade é pouco provável que as necessidades que visa satisfazer não 

sejam de natureza industrial ou comercial». Nestas situações não se impõe a aplicação 

das diretivas comunitárias em matéria de coordenação dos procedimentos de 

adjudicação de contratos públicos, porquanto um organismo deste tipo «não se 

envolverá, em princípio, num procedimento de adjudicação de contratos em condições 

que não sejam economicamente justificadas»1058. Defende BERNARDO AZEVEDO 

que o mercado exerce sobre as entidades que atuam no mercado a pressão de comprar 

de acordo com os ditames da eficiência, por via disso, pode ser dispensada a sujeição às 

regras da contratação, já que fica assegurada a potencial ameaça de preferência pelas 

compras nacionais1059. 

Perante o exposto, «o conceito de necessidades de interesse geral sem caráter 

industrial ou comercial não exclui necessidades que são igualmente satisfeitas ou que 

poderiam ser por empresas privadas»1060.  

O critério da criação para a satisfação de necessidades de interesse geral sem carácter 

industrial ou comercial será agora alvo de uma análise à luz da jurisprudência do TJUE. 

1.1.2. A criação para a satisfação de necessidades de interesse geral sem carácter 
industrial ou comercial 

 

O requisito é composto por uma vertente positiva e negativa. A primeira exige como 

fundamento de criação a satisfação de necessidades de interesse geral e a segunda 

proíbe a existência de cariz comercial ou industrial da atividade a desenvolver1061. 

 
1056Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º61. 
1057Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º66; Acórdão Korhonen E.O, de 22 
de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º50. 
1058Cfr.Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º51. 
1059Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág. 66. 
1060Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 39-53. 
1061Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.63. 
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O critério da criação para a satisfação de necessidades de interesse geral sem caráter 

industrial ou comercial suscita as maiores dúvidas de delimitação e aplicação prática. 

A abundante jurisprudência do TJUE confirma as dificuldades sentidas na 

interpretação do elemento constitutivo da figura de organismo de direito público em 

análise. Para melhor compreensão do alcance do presente requisito interessa proceder a 

um breve levantamento das principais questões suscitadas perante o TJUE. 

No ac. Adolf Truley foi questionado ao TJUE se o conceito de «necessidade de 

interesse geral» é definido pelo Direito Comunitário ou pelo direito nacional de cada 

Estado-Membro1062. O TJUE face à ausência de uma definição de «necessidade de 

interesse geral» no art.1º b) § 2 da Diretiva 93/36/CEE e perante a inexistência na 

norma de uma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros1063 declarou que 

o conceito de «necessidades de interesse geral» constitui uma noção autónoma do 

direito da União, pelo que carece de uma interpretação uniforme, aplicável em toda o 

espaço comunitário, de acordo com o contexto em que o artigo se insere e os objetivos 

de abertura à concorrência e transparência da respetiva Diretiva1064.  

O TJUE no acórdão esclarece que se um dado organismo não constar do elenco 

apresentado na lista anexa à Diretiva deve partir-se de uma análise casuística da 

«situação jurídica e factual1065 do organismo» em análise, de modo a determinar se o 

organismo satisfaz ou não necessidades de interesse geral. Pois, como resulta da 

jurisprudência do TJUE, e como já referido, a lista de organismos e categoria de 

organismos de direito público anexa às várias diretivas em matéria dos «organismos de 

direito público» não tem caráter taxativo ou exaustivo1066. Razão pela qual uma análise 

caso-a-caso se afigura como imprescindível para a correta qualificação de um 

organismo como «organismo de direito público» e sua a consequente sujeição às 

diretivas e princípios em matéria de contratação pública.  

Em suma, apesar de o conceito de «necessidade de interesse geral» ser de origem 

supranacional, tal não significa que o direito nacional de cada Estado-Membro seja 

 
1062Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º29-32; Acórdão Comissão/ 
Espanha, de 16 de Outubro de 2003 – Processo C-283/00, considerando n.º28. 
1063Cfr. Art.1º b), in fine, da Diretiva 93/36/CEE remete apenas para o Anexo I da Diretiva relativa à lista de organismos de direito 
público em cada Estado-Membro que, de igual modo, não contém nenhuma definição do conceito de «necessidades de interesse 
geral». 
1064As teses apresentadas pelos intervenientes no litígio submetido à apreciação do TJUE englobavam os seguintes entendimentos: 
Se por um lado Adolf Truley GmbH e o Governo austríaco defendiam que o conceito deve ser interpretado à luz do direito 
comunitário, sem referência ao direito dos Estados-Membros, em prol da segurança jurídica, a Besttatung Wien, o Governo francês 
e o Órgão de Fiscalização da EFTA concordando parcialmente com o entendimento de Adolf Truley e o Governo austríaco, 
afirmavam que a aplicação o do conceito ao caso concreto é efetuada de acordo com à ordem jurídica dos Estado-Membros. Para a 
Comissão a definição do conceito parte somente do direito nacional de cada Estado-Membro. Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de 
Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º29-32; Acórdão Comissão/ Espanha, de 16 de Outubro de 2003 – Processo 
C-283/00, considerando n.º69 e 79. 
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desprovido de utilidade. Importa distinguir o momento da interpretação em abstrato do 

conceito, efetuado nos moldes e termos fornecidos pelo Direito Comunitário, e o 

momento da respetiva aplicação ao caso concreto, ou seja, quando nos referimos a 

«situação fáctica e de direito», o direito é o direito nacional do Estado-Membro1067. 

Existe uma relação de complementaridade entre o Direito Comunitário e o direito 

nacional.  

No ac. BFI Holding, questionado pelo órgão jurisdicional nacional do Estado-

Membro sobre a eventual obrigatoriedade de o ato de criação resultar da lei em sentido 

formal, de disposições administrativas, de atos da administração ou outro, 1068perante a 

ausência de uma referência expressa relativo ato formal de criação da atividade do 

organismo de direito público e do imperativo do princípio da livre circulação e da 

necessidade inerente de proceder a uma leitura objetiva e funcional do conceito de 

«entidade adjudicante», o TJUE declarou que é indiferente a forma jurídica das 

disposições relativas às necessidades de interesse geral em análise1069.  

A interpretação da relação dos conceitos de «necessidades de interesse geral» e «sem 

caráter industrial ou comercial» foi suscitada no ac. BFI-Holding. O órgão jurisdicional 

de reenvio solicitou ao TJUE um esclarecimento questionando se o requisito deve ser 

interpretado no sentido em que a formulação «sem caráter industrial» procura limitar a 

noção de «necessidades de interesse geral» às necessidades desprovidas de caráter 

industrial ou comercial ou se o sentido do requisito é a de que todas as necessidades de 

interesse geral não possuem caráter industrial ou comercial.  

O TJUE afirmou no douto acórdão que o sentido do requisito corresponde ao 

primeiro sentido interpretativo mencionado pois, caso contrário, a formulação «sem 

caráter industrial ou comercial» estaria desprovido de utilidade. 

Em primeiro lugar, importa realçar que o conceito de «necessidades de interesse 

geral» remete para a «dimensão administrativa ou de interesse público que (…) tem de 

estar presente na atividade que a entidade desenvolve» 1070 ou, por outras palavras, 

                                                                                                                                
1065Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º 44. 
1066Cfr. Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º 39; Acórdão Korhonen E.O, de 
22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º3; Acórdão Comissão/ Espanha, de 16 de Outubro de 2003 – Processo C-
283/00, considerando n.º77; Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º3.  
1067Cfr. ALMEIDA, JOÃO AMARAL E, «Os «Organismos de Direito Público» e o respetivo regime de contratação: Um caso de 
levantamento do Véu», ob.cit., pág. 638.     
1068Cfr.Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 23, 6). 
1069Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 61 a 63 e Acórdão Universale-
Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º59 e 62. 
1070Cfr. ALMEIDA, JOÃO AMARAL E, «Os «Organismos de Direito Público» e o respetivo regime de contratação: Um caso de 
levantamento do Véu», pág.637. 
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«atividades que beneficiam diretamente à coletividade, por oposição aos interesses 

individuais»1071. 

O legislador comunitário procedeu a uma distinção entre «necessidades de interesse 

geral sem caráter industrial ou comercial» e «necessidades de interesse geral com 

caráter industrial ou comercial»1072onde os primeiros relevam para efeito do conceito de 

«organismo de direito público». 

A partir da análise do ac. Korhonen E.O é possível extrair as características 

distintivas das «necessidades de natureza industrial ou comercial» das «necessidades 

sem caráter industrial ou comercial». Em relação as primeiras, a entidade exerce 

atividades para satisfação de necessidade de natureza industrial e comercial sempre que 

a entidade exerça a sua atividade a abrigo das regras do mercado; prossiga o lucro e 

suporte as perdas associadas ao exercício da sua atividade 1073 . As atividades para 

satisfação de necessidades de caráter não industrial ou comercial apresentam um quadro 

oposto. Em termos mais específicos, operam em condições protegidas do mercado, na 

dependência económica da autoridade pública de referência; não prosseguem fins 

lucrativos a título principal e não assumem autonomamente os riscos associados à 

respetiva atividade1074. Para BERNARDO AZEVEDO, a assunção ou não assunção dos 

riscos próprios associados a atividade desenvolvida pelo organismo ocupa um lugar de 

destaque na jurisprudência do TJUE, nas situações de maiores incertezas1075.  

O TJUE realça a importância do critério em exame ao afirmar explicitamente que 

uma entidade que exerça atividades comerciais não é qualificada como entidade 

adjudicante só pelo facto de ter sido criada pela entidade adjudicante ou nos casos em 

que a mesma entidade detêm uma participação maioritária sobre a entidade criada 

(mediante a transferência para aquela de dotações financeiras que resultam de atividades 

que esta exerce para satisfação de necessidades de interesse geral sem caráter industrial 

ou comercial). É imperativo que a mesma desenvolva atividades para satisfação de 

necessidades de interesse geral sem caráter industrial ou comercial1076. 

Sem prejuízo, sobre a questão de saber se uma entidade pode ser qualificada como 

organismo de direito público quando, em simultâneo, participa e desenvolve atividades 

 
1071Advogado-Geral LÉGER nas conclusões apresentadas no processo C-44/96, acórdão Mannesmann, considerando n.º65. 
1072Cfr. Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 31 a 36. 
1073 Cfr. Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º51; Diretiva 2014/23/UE, 
considerando n.º21; Diretiva 2014/24/UE, considerando n.º 10 e Diretiva 2014/25/UE, considerando n.º12. 
1074Cfr. Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º59 e Acórdão Comissão/ Espanha, de 
16 de Outubro de 2003 – Processo C-283/00, considerando n.º81. 
1075Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.71-72. 
1076Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96, considerando n.º 37 a 41. 
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de mercado e de natureza não comercial ou industrial, o TJUE, no ac. Mannesmann, 

declarou que as entidades têm a liberdade de prosseguir outras atividades para além das 

necessidades de interesse geral. Este princípio é aplicável mesmo nos casos em que as 

necessidades de interesse geral representam uma parte relativamente pequena da 

totalidade de atividades desenvolvidas «a qualidade de organismo de direito público não 

depende da importância relativa da satisfação de necessidades de interesse geral sem 

caráter industrial ou comercial na atividade do organismo em causa» desde que a 

entidade continue a assumir as tarefas de necessidades de interesse geral que é 

especificamente obrigada a satisfazer1077. Não releva ainda o facto de as atividades de 

cariz comercial sejam exercidas por uma entidade distinta, integrada no mesmo grupo, 

do mesmo modo que a existência de um organismo de direito público dentro do 

«grupo» não qualifica as restantes entidades integrantes como entidades adjudicantes1078. 

BERARDO AZEVEDO acrescenta ainda que no presente caso de «capacidade dual das 

entidades contratantes» a atividade «fica subordinada, em toda a sua extensão e 

independentemente do peso relativo das componentes comercial e não comercial, ao 

complexo de regras e princípios a nível comunitário para a adjudicação de contratos 

públicos» 1079 . O TJUE frisa que a Diretiva não consagra nenhum princípio de 

exclusividade das necessidades de interesse geral sem caráter industrial ou comercial1080. 

A defesa de um entendimento contrário em que a qualificação de uma entidade como 

organismo de direito público estivesse sujeito às variações na aplicação do artigo, em 

função da quantificação das atividades exercidas para a satisfação de necessidades de 

interesse geral sem caráter industrial ou comercial, violaria o princípio da segurança 

jurídica que impõe a clareza e a previsibilidade das regras comunitárias10811082.  

Pode ainda suceder que uma pessoa coletiva que não tenha sido originariamente 

criada para satisfazer especificamente necessidades de interesse geral sem caráter 

 
1077Cfr.Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 55 a 58;Acórdão Universale-Bau 
E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º55;Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – 
Processo C-373/00, considerando n.º 56; Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01, considerando n.º58. 
1078 Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96, considerando n.º 58. 
1079Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.70. 
1080Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96, considerando n.º 25 a 26 e 31 
e Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º54. 
1081Cfr. Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo C-44/96, considerando n.º 34.. 
1082BERNARDO AZEVEDO considera que em prol do princípio da certeza e da segurança jurídica, o TJUE repudia a figura do 
«organismo de direito público parcial», prevalecendo o valor da integração dos mercados sobre o valor da flexibilidade empresarial. 
O autor indica como solução a via da total separação/desintegração das aticidades setoriais mediante a criação de entidades 
juridicamente distintas, em que uma procede a exploração de atividades de natureza comercial e outra de atividades de cariz não 
comercial - Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito 
comunitário intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.70-71. 
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industrial ou comercial venha, posteriormente, a prosseguir fins de satisfação de tais 

necessidades. A questão foi levantada no ac. Universale-Bau E.O.  

O TJUE decidiu no douto acórdão que o efeito útil da Diretiva não seria assegurada 

se a aplicação do diploma fosse afastado com o fundamento de a entidade não prever ab 

initio, no momento da sua criação, a satisfação de necessidades de interesse geral sem 

caráter industrial ou comercial1083. Na mesma linha de raciocínio, deve ser rejeitada o 

entendimento que procede a uma distinção com base na previsão ou não previsão 

estatutária das alterações das atividades a desenvolver1084. Nas palavras do TJUE «o 

facto de (…) o alargamento do campo de atividades (…) não ter estado na origem de 

uma modificação das disposições dos seus estatutos relativas ao seu objeto social é 

irrelevante»1085. O TJUE fundamenta a decisão com base na ausência de uma imposição 

de uma determinada forma jurídica nos preceitos que preveem a noção de «organismo 

de direito público», mais especificamente, as necessidades de interesse geral sem caráter 

industrial ou comercial1086.  

1.1.3. A Sujeição determinante ao poder público 

As Diretivas Comunitárias concretizam a relação de sujeição à influência do poder 

público ou a relação de estreita dependência de uma entidade em relação aos poderes 

públicos através de três indícios, alternativos, reveladores de uma relação jurídica de 

dependência financeira ou de controlo. À luz da Diretiva 2014/24/UE exprimem essa 

ideia as entidades que: i) são maioritariamente financiados pelo Estado, por autoridades 

regionais ou locais ou por outros organismos de direito público; ii) ou a sua gestão está 

sujeita a controlo por parte dessas autoridades ou desses organismos iii) ou mais de 

metade dos membros nos seus órgãos de administração, direção ou fiscalização são 

designados pelo Estado, pelas autoridades regionais ou locais ou por outros organismos 

de direito público1087.  

O legislador comunitário estruturou o critério com três vias alternativas em que o 

preenchimento de pelo menos um delas é bastante para que se verifique a sujeição da 

entidade ao poder público. Não obstante, é preciso fazer uma ressalva quanto ao modo 

de manifestação dos poderes das autoridades públicas sobre a entidade, dado que não 

podem assumir a natureza meramente eventual, acidental ou involuntária, necessitam de 

 
1083Cfr. Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º57 e 63.  
1084Cfr. Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º58. 
1085Cfr. Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º61. 
1086Cfr. Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 – Processo C-470/99, considerando n.º59 e 60. 
1087Cfr.Art. 2 n.º 4 alínea c) da Diretiva 2014/24/UE. 
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ser parte integrante da configuração ou do desenho estrutural do modelo de organização, 

com fundamento nas normas estatutárias ou na lei1088.  

Uma vez preenchido o critério, nasce, segundo o entendimento BERNARDO 

AZEVEDO, uma presunção ilidível da existência de uma relação de controlo ou de 

financiamento por parte do poder público1089. 

A terceira variante, «em mais de metade dos membros dos órgãos de administração, 

direção ou fiscalização pelo Estado, pelas autoridades regionais ou locais ou por outros 

organismos de direito público» 1090 é desprovida de grandes dúvidas interpretativas, 

comparativamente com as duas alternativas que o antecipam, portanto, interessa analisar 

as primeiras de modo mais pormenorizado.  

A jurisprudência do TJUE é, de igual modo, expressiva e decisiva no esclarecimento 

interpretativo do critério. Em conformidade, não se pode prescindir de algumas 

referências sucintas.  

O ac. University of Cambrige do TJUE é da maior importância na clarificação do 

sentido e alcance da primeira alternativa do «financiamento maioritário» do Estado1091.  

Primeiramente, importa conhecer que espécie de prestações ou fundos integram o 

conceito de «financiamento público». O TJUE clarifica que o critério não é absoluto 

porquanto nem todos os pagamentos efetuados por uma entidade adjudicante têm como 

efeito a constituição ou o fomento de uma relação de estreita dependência do organismo 

relativamente à entidade adjudicante, «apenas as prestações de financiamento ou de 

apoio, mediante auxílio financeiro sem contraprestação específica, das atividades da 

entidade em causa poderão qualificar-se de “financiamento público” 1092 . São 

financiamentos públicos, em geral, os pagamentos que não resultam de uma 

contrapartida contratual de prestação de serviços ou fornecimento de bens pelo 

organismo à entidade adjudicante.1093 

 
1088Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.77.  
1089 Cfr.AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.78.  
1090 Exemplo ilustrativo Acórdão Connemara Machine Turf doTJUE, resultava das normas estatutárias da Administração das 
Florestas que o respetivo presidente; membros da direção; o primeiro diretor-geral e os revisores de contas eram nomeados pelo 
ministro da Energia. Cfr. Acórdão Connemara Machine Turf, de 17 de Dezembro de 1998 – Processo C- 306/97, considerando n.º 
12. 
1091 No litígio principal não se contestava que a Universidade de Cambrige preenchia as duas ulteriores condições pelo que a questão 
principal se centrava no preenchimento ou não preenchimento de uma das alíneas do terceiro critério. Cfr. Acórdão University of 
Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º19. 
1092Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º21.   
1093No acórdão University of Cambridge o TJUE respondeu afirmativamente a questão a saber se os subsídios concedidos e pagos 
pelas autoridades locais de educação às universidades para subsidiar as propinas dos beneficiários integram a categoria de 
financiamento público, com o fundamento de os pagamentos constituírem «uma medida social em benefício de determinados 
estudantes que, por si, não podem suportar os encargos de escolaridade». As prestações estão fora do âmbito da existência de uma 
contrapartida contratual. Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando 
n.º13º/1 d) e n.º 23.   
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As prestações destinadas não ao organismo, em si mesmo considerado, mas uma 

pessoa integrado no organismo enquanto prestador de serviços, podem ser qualificadas 

com «financiamento público» desde que não obedeça à logica sinalagmática de 

contraprestação - a título de exemplo os prémios ou subsídios atribuídos por uma 

entidade adjudicante que visam o fomento de trabalhos de investigação10941095. Por 

outras palavras, só se contabilizam «as transferências que operem à margem de relações 

jurídico-contratuais de caráter oneroso» 1096 . Apenas neste sentido o financiamento 

assume a natureza de prestação de apoio. 

Sem prescindir, o TJUE tem vindo a adotar uma interpretação extensiva do conceito 

de «financiamento público» que não se restringe somente às modalidades de 

financiamento direto. No ac. Bayerischer Rundfunk o TJUE declara a importância de se 

acolher uma interpretação funcional do conceito de «financiamento público»1097 . O 

TJUE admite expressamente a modalidade de financiamento indireto, para efeito de 

constituição de uma relação de estreita dependência ou subordinação, nos termos do 

critério em análise. Em consequência, cabe dentro do conceito de «financiamento 

público» as taxas ou contribuições que por disposição legal são cobradas aos 

consumidores/contribuintes para financiamento da atividade do organismo1098.  

Quer o financiamento público direto, quer o indireto visa assegurar uma influência 

preponderante a nível geral, isto é, sobre a globalidade da atividade do organismo, e não 

em particular, em relação a cada um dos contratos adjudicados1099. 

 No douto acórdão, o tribunal de reenvio questiona o TJUE sobre o significado da 

expressão «maioritariamente» mais concretamente, se deve ser aferido em termos 

percentuais. O TJUE rejeita o entendimento do caráter qualitativo do termo 

«maioritariamente», onde apenas são consideradas as prestações que concedem ao 

pagador o controlo sobre a adjudicação dos contratos públicos. O TJUE entende que a 

expressa «maioritariamente» deve ser interpretado em termos quantitativos. Se for 

 
1094No acórdão University of Cambridge o tribunal de reenvio questiona o TJUE se os prémios ou subsídios pagos por uma ou mais 
entidades adjudicantes e destinados a trabalhos de investigação constituem um financiamento público. Com resposta positiva por 
parte do TJUE. Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º13º/1 a) e 
n.º22.  
1095Em consonância, o TJUE determinou que não integram a noção de «financiamento público» os pagamentos efetuados por uma 
ou mais entidades adjudicantes em contrapartida do fornecimento de serviços que incluem trabalhos de investigação e os 
pagamentos efetuados por uma ou mais entidades adjudicantes, em contrapartida de outros serviços, tais como consultadoria ou 
organização de conferências. Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando 
n.º13º/1 b) e c) e n.º24 a 26. 
1096Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.82. 
1097Cfr. Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º40. 
1098Cfr.Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º 48 a 50. 
1099Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.84. 
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interpretado em sentido qualitativo, apenas se verifica a exigência de 

«maioritariamente» quando a predominância dos meios financeiros representam três 

quartos (3/4) do financiamento total. Tal entendimento contraria o senso comum e a 

linguagem corrente («onde o termo maioritariamente» equivale a «mais de metade») e o 

próprio sentido do indício alternativo da composição dos órgãos de administração, de 

direção ou de fiscalização por membros designados «em mais de metade» pelo Estado 

(…)»11001101.  

Este entendimento não colide com a definição de «empresa pública» fornecida pela 

Diretiva 2014/25/EU. Nos termos da Diretiva, funciona a presunção de influência 

dominante quando as autoridades adjudicantes «Detêm a maioria do capital (…)»; 

«dispõem da maioria dos votos (…)» e «Podem designar mais de metade dos membros 

(…)»1102. Os termos «maioria» e «mais de metade» são utilizados como sinónimos. 

Em suma, o termo «maioritariamente» é interpretado quantitativamente e traduz-se 

num financiamento público superior a 50% das receitas globais do organismo. Nas 

palavras de BERNARDO AZEVEDO o pressuposto do financiamento «reclama que o 

organismo que dele vai beneficiar dependa, na atuação do seu objeto social, 

fundamentalmente, de fundos públicos»1103que provêm das entidades referenciadas no 

critério. 

Sobre a composição da base de cálculo do financiamento «maioritário», o próprio 

termo «maioritário» permite deduzir que o organismo pode ser financiado por outras 

verbas que não integram o «financiamento público». Isto posto, o TJUE declarou que na 

aferição da correta percentagem de financiamento público entram na base de cálculo a 

totalidade das receitas financeiras do organismo, incluindo as provenientes de atividades 

comerciais1104.  

Interrogado sobre o período sobre o qual incide o cálculo do financiamento, o TJUE 

esclarece que a resposta reside no imperativo da segurança jurídica e da transparência. 

Se por um lado, é imperativo que num determinado concurso esteja esclarecida a exata 

situação financeira do organismo, para efeito de qualificação de «entidade adjudicante», 

e consequente sujeição à aplicação das regras comunitárias em matéria de contratos 

públicos, por outro lado, é necessário garantir um determinado grau de previsibilidade 

 
1100Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º27 a 33. 
1101Cfr.Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º 33. 
1102Cfr. Art.4º n.º2 da Diretiva 2014/25/UE. 
1103Cfr. AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.79 e 80. 
1104Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º34 a 36. 
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no processo, já que o montante de financiamento pode sofrer anualmente importantes 

alterações.  

Na falta de uma indicação expressa na Diretiva do período para qualificação como 

«entidade adjudicante» é necessário analisar as restantes disposições. No douto acórdão 

o TJUE determinou que a entidade conservava o estatuto de entidade adjudicante 

durante doze meses1105. Por conseguinte, a qualificação como «organismo de direito 

público» tem por fundamento uma base anual e o período mais apropriado para efeito de 

cálculo do modo de financiamento corresponde ao exercício orçamental em que se 

inicia o processo de concurso público de acordo com os valores disponíveis nesse dado 

momento, ainda que a mero título de previsão1106.  

Quando no momento de abertura de um determinado concurso público um organismo 

é qualificado como «organismo de direito público» e, como tal, «entidade adjudicante», 

este conserva o estatuto e fica sujeito às imposições das diretivas até ao encerramento 

do processo em causa. Por imperativo do princípio da segurança jurídica e da proteção 

dos interesses dos concorrentes a regra aplica-se mesmo nos casos em que durante o 

decurso do concurso ocorram alterações das condições de financiamento existentes à 

data de abertura1107. Em consonância, a entidade adjudicante deve pautar o cálculo do 

financiamento e a sua previsão por critérios de razoabilidade e prudência1108.  

 

No que diz respeito à segunda variante, o controlo de gestão do organismo pelo 

Estado, pelas autarquias ou por outros organismos de direito público, o seu 

preenchimento deve ser suscetível de criar uma relação de dependência do organismo 

relativamente aos poderes públicos - semelhante ou no mesmo grau que ocorre com a 

verificação dos dois outros critérios alternativos - de forma a intervir e influenciar os 

organismos na tomada de decisões no domínio dos contratos públicos. Por conseguinte, 

um mero controlo a posteriori ou de regularidade1109 não são mecanismos capazes de 

influenciar os atos decisórios do organismo,1110pelo que não preenche o critério do 

controlo da gestão em análise. No que especificamente concerne ao poder de influenciar 

 
1105Cfr.15º n.º1 da Diretiva 92/50 e art.9º n.º1 da Diretiva 93/36 «No mais curto prazo possível após o início do respetivo exercício 
orçamental, as entidades adjudicantes darão a conhecer, por meio de anúncio indicativo , e por grupos de produtos, a totalidade dos 
contratos que tencionam celebrar durante os doze meses seguintes e cujo valor total estimado, tendo em conta o disposto no artigo 
59, seja igual ou superior a 750 000 ecus». 
1106Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º37 a 41. 
1107Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º41 a 44. 
1108 Cfr.AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.81. 
1109Cfr. Acórdão Comissão/França, de 1 de Fevereiro de 2001 – Processo C-237/99, considerando n.º55.  
1110Cfr.Acórdão Comissão/França, de 1 de Fevereiro de 2001 – Processo C-237/99, considerando n.º48 e 49 e Acórdão Adolf Truley, 
de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º 69 e 70.  
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as decisões do organismo em matéria de contratos públicos, CLÁUDIA VIANA afirma 

que decorre da análise da jurisprudência do TJUE que para o preenchimento do critério 

do controlo de gestão é suficiente a possibilidade de influenciar indiretamente as 

decisões do organismo1111.  

 A título exemplificativo, o TJUE declara que constituem atos de controlo da gestão 

de um organismo por um poder público nos termos do critério, o controlo das contas 

anuais do organismo e da sua gestão corrente com exatidão dos números, o controlo da 

regularidade, da procura de economias, da rentabilidade e da racionalidade, 1112bem 

como outros poderes de caráter excecional, acionados em situações limite, tais como, o 

poder de dissolução da entidade; de suspensão da sua atividade e da destituição de 

pessoal dirigente 1113  na medida em que estes últimos pressupõem «um controlo 

permanente, o único capaz de permitir a descoberta de faltas graves ou de omissões por 

parte dos órgãos dirigentes»1114.  

Na opinião de BERNARDO AZEVEDO, o controlo de gestão é o requisito que 

melhor transmite a ideia de influência dominante do organismo ao poder público, em 

virtude de o financiamento público superior a 50% ou a designação da maioria dos 

titulares dos órgãos sociais de um organismo pode ocorrer sem que as entidades que 

financiam ou designam os membros prossigam o objetivo de constituição de uma 

relação de subordinação. O autor entende que a operatividade dos critérios em causa, 

em lugar de ser automática deveria ficar dependente de um juízo prévio de avaliação 

que permitisse certificar o seu real alcance ou impacte do ponto de vista da vinculação 

da entidade concretamente em causa à influência dominante do ente político de 

controlo1115. Sem prejuízo, as três alternativas ou subcritérios alternativos da terceira 

condição da qualificação como «organismo de direito público» possuem o mesmo peso.  

Deste modo, a confirmar-se a reunião dos três critérios cumulativos as diretivas 

comunitárias impõe a imediata qualificação do organismo como «organismo de direito 

público» e a automática submissão às regras dos procedimentos públicos de adjudicação 

de contratos públicos.  

 

 
1111Cfr.VIANA, CLÁUDIA, «Os Princípios Comunitários na Contratação Público», Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pág.450. 
1112Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 – Processo C-373/00, considerando n.º74.  
1113 Cfr.AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.84. 
1114Cfr.Acórdão Comissão/França, de 1 de Fevereiro de 2001 – Processo C-237/99, considerando n.º56. 
1115 Cfr.AZEVEDO, BERNARDO, «Organismos de direito público- Uma categoria jurídica autónoma de direito comunitário 
intencionalmente aberta e flexível», ob.cit., pág.79. 
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De modo a esclarecer a possibilidade de qualificação das IPSS como «organismo de 

direito público» é essencial proceder à sucinta exposição do modo como a figura se 

encontra prevista no ordenamento jurídico nacional, fazendo um levantamento da sua 

previsão no período anterior e posterior à publicação do CCP. Esta análise é 

acompanhada, à semelhança do estudo do organismo de direito público à luz do direito 

comunitário, com a jurisprudência nacional existente neste domínio.  

1.2. Análise da jurisprudência dos tribunais nacionais 
 

No período que antecedeu a publicação do CCP a «matriz» da contratação pública 

nacional era formada pela tríade dos Decretos-leis n.º 59/99, de 2 de Março1116, n.º 

197/99, de 8 de Junho1117 e o DL n.º 223/2001, de 9 de Agosto11181119. Sucede que o 

art.1º do DL n.º 223/2001 remete em tudo o que nele não se contra especialmente 

regulado, para o regime geral dos DL n.º 59/99 e n.º 197/99, consoante a matéria em 

apreço. Por conseguinte, o presente estudo cinge-se ao âmbito pessoal de aplicação 

destes dois regimes jurídicos.  

O DL n.º 59/99 transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 93/37/CE. 

A disciplina do âmbito de aplicação subjetivo do regime jurídico das empreitadas de 

obras públicas (RJEOP) ficou plasmada no art.3º. O artigo atribuía a designação «donos 

de obras públicas» às entidades adjudicantes. O conceito abrangia as pessoas coletivas 

de direito público - de base territorial, institucional e associativa1120; as «empresas 

públicas e as sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente 

públicos»1121e os organismos de direito público1122. As duas últimas categorias merecem 

algumas observações. 

Em primeiro lugar, importa referir que apesar de o legislador ordinário ter adotado 

fielmente a noção de «organismo de direito público» prevista no art.1º b) da Diretiva 

93/37/CE, as dificuldades interpretativas e de aplicação do art.3º n.º2 do RJEOP são 

evidentes em alguns acórdãos jurisdicionais dos tribunais portugueses. Curiosamente, é 

possível encontrar na jurisprudência nacional vários acórdãos relativos à qualificação 

 
1116DL n.º 59/99, de 2 de março - Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas. 
1117DL n.º197/99, de 8 de Junho - Regime Jurídico da Realização de Despesas Públicas e da Contratação Pública. 
1118DL n.º223/2001, de 9 de Agosto- Estabelece os procedimentos a observar na contratação de empreitadas, fornecimentos e 
prestações de serviços nos sectores da água, da energia, dos transportes e das telecomunicações. 
1119Cfr. Preâmbulo do Código dos Contratos Públicos (CCP). 
1120Cfr. Art.3º n.º1 a) a f) do RJEOP. 
1121Cfr. Art.3º n.º1g) do RJEOP. 
1122Cfr. Art.3º n.º2 do RJEOP. 
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das IPSS como «donas de obras públicas» à luz do art.3º n.º2 do RJEOP e, por isso, são 

essenciais ao presente estudo.  

 

No ac. do Supremo Tribunal Administrativo (STA), de 8 de Outubro de 2002, 

Processo n.º 1308/02, o STA decidiu que as IPSS devem ser consideradas donas de 

obras públicas e, em consequência, devem ficar sujeitas ao regime jurídico de 

empreitada de obras públicas do DL n.º 59/99, de 2 de Março1123. O objeto do recurso 

contencioso consistia no ato de adjudicação praticado ao abrigo de um concurso público 

com vista à realização de uma empreitada de obras de ampliação e restauro em uma 

IPSS1124. A IPSS tinha procedido à abertura e promoção do concurso público, pelo que 

a recorrente alegava, entre outros factos, a competência dos tribunais administrativos, 

pois o contrato seria de natureza administrativa.  

No presente caso o ato foi praticado por uma IPSS. O STA, após proceder à análise 

dos preceitos do EIPSS1125, mais precisamente dos artigos que disciplinam o poder de 

tutela do Estado1126  e em matéria de empreitada de obras de construção ou grande 

reparação que, ao abrigo do art.23º n.º1 «(…) deverá ser feita em concurso ou hasta 

pública, conforme for mais conveniente», trouxe à lide o regime jurídico da empreitada 

de obras públicas, de modo a aferir se o diploma seria aplicável. 

 Ao abrigo do art.3ºn.º2 as IPSS deveriam ser consideradas «donas de obras 

públicas» em consequência do preenchimento dos critérios da i) personalidade jurídica; 

ii) da criação para satisfazer de um modo específico necessidades de interesse geral, que 

resultava das disposições estatutárias1127; iii) e da verificação de uma relação jurídica de 

subordinação da IPSS por via do preenchimento do critério alternativo1128 do controlo 

de gestão da IPSS pelo Estado. 

A decisão jurisprudencial fundamentou a verificação do critério alternativo do art.3º 

n.º2 b) através das normas estatutárias do art.23º, art.32º, art.33º e art. 34º do EIPSS. O 

STA entendeu que estariam preenchidos todos os pressupostos da existência de poderes 

de tutela do Estado sobre as IPSS1129 e da exigência de abertura ao concurso ou hasta 

pública das empreitadas de obras de construção ou grandes restauros 1130 . Em 

 
1123Diploma que viria a ser revogado pelo Código dos Contratos Públicos. 
1124 A IPSS - Patronato de Nossa Senhora das Dores.  
1125 Todas as disposições do EIPSS mencionadas neste ponto são referentes ao EIPSS na redação do DL n.º 119/83, de 25 de 
Fevereiro. 
1126Cfr. Art.32º, art.33º e art.34º do EIPSS.  
1127Cfr. Art.1º n.º1 EIPSS do DL n.º 119/83. 
1128Os requisitos do art.3º n.º2 alíneas a), b) e c) não são de preenchimento cumulativo, bastando a verificação de uma das alíneas.  
1129Cfr.Art. 32º a 34º do EIPSS.  
1130Cfr.Art.23º do EIPSS. 
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conformidade, o contrato celebrado pela IPSS constituiria um contrato de empreitada de 

obras públicas sujeito ao DL n.º59/99 e, portanto, um contrato administrativo.  

Afirma o STA no douto ac. que os contratos de empreitada de obras públicas «são 

contratos praticados a coberto de uma ambiência de direito público, resultante do 

predomínio de preocupações de interesse público, que prosseguem, que as leva a não 

poder adotar procedimentos diferentes dos nele tipificados (…) e a atuar numa posição 

de supra ordenação que lhes possibilita o estabelecimento de cláusulas exorbitantes, ou 

seja, são contratos administrativos». 

LICÍNIO LOPES concorda apenas parcialmente com a decisão do STA. O STA 

declarou que as entidades privadas têm autonomia e liberdade para negociar e 

configurar a respetiva contratualização do modo que considerarem mais conveniente, 

incluindo a opção do concurso público. O autor concorda com a rejeição por parte do 

STA do entendimento de que a competência material dos tribunais administrativos 

resultaria simplesmente da enunciação, na regulamentação do concurso, do regime 

jurídico de empreitada de obras públicas.  

Contudo, relativamente à decisão final do STA, o autor considera que houve uma 

errónea interpretação da lei por parte do STA em matéria de tutela administrativa do 

Estado sobre as IPSS. O autor defende que as imposições ou limitações jurídico-

públicas às IPSS devem assumir caráter excecional podendo apenas ser admitidas 

quando justificadas perante a Constituição. A regra reside na «liberdade e autonomia de 

organização, gestão, contratação e de adoção de procedimentos e de regras de gestão e 

atuação jurídica» das IPSS, independentemente da forma que assumam.  

Deste modo, a tutela administrativa exercida pelo Estado sobre as IPSS reveste, 

porque limitativa e impositiva da atuação das IPSS, caráter excecional, apenas podendo 

ser exercida quando seja constitucionalmente justificada e na exata medida em que 

esteja expressamente prevista na lei.  

Mais acrescenta o autor que o STA não procedeu à distinção entre regra geral e regra 

excecional. Pelo contrário, o STA entendeu pela sujeição generalizada das IPSS ao 

regime jurídico de empreitada de obras públicas por imposição das respetivas normas 

estatutárias. A regra que para LICÍNIO LOPES é meramente excecional reveste para a 

jurisprudência do STA caráter geral. Logo, as IPSS deveriam seguir, nesta matéria, as 

regras de atuação do direito público administrativo. Deste entendimento resulta a 

«administrativização de entidades particulares», o que levantaria dúvidas sobre a 

respetiva constitucionalidade. 
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A sujeição ao regime jurídico do DL n.º59/99 não se encontra legalmente vedada às 

IPSS porém, a sua disciplina não se impõe por via dos arts. 23º e 32º a 34º do EIPSS.  

A menção ao «concurso público» na norma do art.23º, apesar de exprimir uma 

intenção do legislador em submeter o contrato a um procedimento pré-contratual de 

cariz administrativo, não vincula as IPSS de modo direto e explícito a um regime 

específico, nomeadamente ao regime jurídico do DL n.º55/99. Uma interpretação da 

norma que fosse no sentido da submissão, sem mais, ao regime do DL n.º55/99 não 

estaria em conformidade com a Constituição.  

LICÍNIO LOPES faz uma interpretação da norma que salvaguarda a 

constitucionalidade da mesma. Na opinião do autor, o intuito do legislador, com a 

referência ao «concurso público», era a de assegurar ou reforçar a isenção e a 

transparência da gestão e do procedimento relativos às empreitadas de obras de 

construção ou de grandes reparações. O último aspeto circunscreve o âmbito do art.23º 

às reparações de maior dimensão que, como tal, envolvem maiores somas de 

financiamento, justificando as limitações à liberdade de organização e contratual das 

IPSS, ainda mais se o financiamento das empreitadas de obras públicas e grandes 

reparações carecem de avultadas verbas e as mesmas forem financiadas de modo 

integral através de fundos públicos. Nestes casos, o procedimento pela via do público 

assume um caráter essencial e até constitucionalmente exigível por imperativo do 

princípio de transparência e imparcialidade da atividade administrativa que, pela via do 

art.266º n.º2 da CRP, e envolvendo verbas provenientes do erário público, são 

estendíveis à atividade das pessoas coletivas de utilidade pública.  

Para o autor o critério do financiamento deve prevalecer. Em consonância com o 

exposto, o regime jurídico de empreitada de obras públicas é aplicável aos casos em que 

o financiamento público seja maioritário11311132.  

 

Posteriormente, no ac.do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 19 de 

Dezembro de 2006, do Processo n.º025/05, é possível detetar uma interpretação similar 

 
1131 No entanto, cumpre, ainda assim, no âmbito do critério do financiamento, distinguir duas situações diversas. Nas situações em 
que o financiamento público se destina à atividade das IPSS o regime jurídico de empreitada de obras públicas seria aplicável, no 
âmbito de aplicação subjetivo, do art. 3º n.º2 a), à atividade que fosse «financiada maioritariamente por alguma das entidades» do 
n.º1 do art.3 do mesmo diploma. Para as situações em que o financiamento público se destina especificamente a realização de obras 
de construção ou reparações, por força do âmbito de aplicação objetiva do art.2º n.º 5, seria o regime aplicável às «empreitadas que 
sejam financiadas diretamente, em mais de 50%» por qualquer das entidades referidas no art. 3º.Cfr. LOPES, LICÍNIO, «Aplicação 
do regime jurídico de empreitada de obras públicas às Instituições Particulares de Solidariedade Social – Ac. Do STA de 8.10.2002, 
P.1308/02, anotado por Licínio Lopes», in «Cadernos de Justiça Administrativa», n.º55, Janeiro/Fevereiro, Braga, 2006, pág.31ss.  
1132LÍCINIO LOPES refere que o problema não se levanta em relação às obras nos acordos de gestão ao abrigo do DN 75/92 uma 
vez, e como referido anteriormente, a Norma XX n.º 7 e 8 a competência ser atribuída aos centros regionais. O DL n.º138/2013 não 
contém uma disposição disciplinadora da matéria. 
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do art.3º n.º2 do RJEOP aplicado às IPSS. À semelhança do anterior ac. o STA declarou, 

sem margem para dúvidas, que os primeiros dois critérios se encontravam preenchidos, 

a saber: a personalidade jurídica e a criação para satisfação de necessidades de interesse 

geral sem caráter industrial ou comercial. Assim, e nas palavras do STA no douto ac. 

«O estatuto do Recorrido de instituição privada de solidariedade social, reconhecida 

como pessoa coletiva de utilidade pública, permite, desde logo, garantir a verificação do 

requisito da satisfação das necessidades de ordem geral, a que se refere o corpo do n.º 

2» do art.3º.  

Portanto, a questão prende-se novamente com verificação ou não verificação do 

terceiro critério, essencial à aplicação do âmbito subjetivo do RJEOP. Mais uma vez, 

com base nos artigos 23º («a imposição de que as empreitadas de obras de construção 

ou grande restauro seja feita em concurso público »), art. 33º («a necessidade do visto 

dos serviços competentes em relação aos orçamentos e contas destas instituições») e 34º 

(«fiscalização a que estão sujeitas, podendo os serviços competentes ordenar a 

realização de inquéritos, sindicâncias e inspeções às instituições e seus 

estabelecimentos») do EIPSS, o STA pronunciou-se no sentido que existiam 

fundamentos que permitiam concluir pelo preenchimento da alínea b) do art.3º n.º2. Isto 

é, que a gestão da IPSS está sujeita ao controlo do Estado. Logo, as IPSS são 

consideradas «donas de obras públicas» e os contratos celebrados pela IPSS para a 

conceção ou execução de obras ficam sujeitos ao RJEOP.  

O contrato de empreitada de obras públicas, porque geradora de relações jurídicas 

administrativas reveste a natureza de contrato administrativo logo, os tribunais 

competentes para o conhecimento das questões suscitadas «sobre interpretação, validade 

ou execução do contrato de empreitada de obras públicas» são os tribunais 

administrativos1133. 

Dada a aproximação da fundamentação de ambos os acórdãos, remetemos para as 

considerações tecidas no anterior acórdão.  

Prosseguindo para a análise do âmbito de aplicação subjetivo do DL n.º 197/99, 

diploma que estabelecia o regime da realização de despesas públicas e da contratação 

pública1134, importa referir que este diploma teve como finalidade transpor para a ordem 

jurídica interna a Diretiva 92/50/CEE e a Diretiva 93/36/CEE1135.  

 
1133Cfr. Art.253º do RJEOP. 
1134Cfr. Art. 1º do DL n.º 197/99.  
1135Posteriormente alteradas pela Diretiva 97/52/CE. 
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O art 2º do diploma continha um âmbito subjetivo de aplicação relativamente 

«pobre» comparativamente ao art.3º do RJEOP. Como referimos supra, a par da 

Administração Pública «clássica» e dos «organismos de direito público», o conceito de 

«donas de obras públicas» ínsito no art.3º do RJEOP englobava ainda as «empresas 

públicas e as sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente 

públicos»1136. O último ponto é particularmente relevante contrapondo a redação do 

art.3º do RJEOP com o art.2º do DL n.º 197/99.  

Por força do art.2º o diploma apenas seria aplicável ao Estado; aos organismos 

públicos dotados de personalidade jurídica, com ou sem autonomia financeira, que não 

revistam natureza, forma e designação de empresa pública1137 (sublinhado nosso); às 

Regiões Autónomas; às Autarquias locais e entidades equiparadas sujeitas a tutela 

administrativa e às Associações exclusivamente formadas por autarquias locais e ou por 

outras pessoas coletivas de direito público, mencionadas nas alíneas anteriores. Não se 

encontravam tipificadas no preceito as empresas públicas - o art.2º apenas admitia os 

«organismos públicos dotados de personalidade jurídica, com ou sem autonomia 

financeira, que não revistam natureza, forma e designação de empresa pública»1138 - e as 

associações públicas que não cabiam dentro da alínea e) do art.2º, a título de exemplo, 

as ordens profissionais1139. 

Pelo exposto é possível extrair que o art.2º não englobava a totalidade das pessoas 

coletivas de direito público. Contudo, estas entidades podiam ficar sujeitas ao regime 

jurídico do DL n.º 197/99 por força da extensão do âmbito de aplicação pessoal do 

diploma, operado pelo art.3º n.º1, quando estivessem em causa «pessoas coletivas sem 

natureza empresarial (sublinhado nosso) que, cumulativamente, sejam: a) Criadas com o 

objetivo específico de satisfazer necessidades de interesse geral; b) Financiadas 

maioritariamente pelas entidades referidas no artigo anterior ou sujeitas ao seu controlo 

de gestão ou tenham um órgão de administração, direção ou fiscalização cujos membros 

sejam em mais de 50% designados por aquelas entidades». 

Ao não incluir as pessoas coletivas com natureza empresarial, à revelia das diretivas 

comunitárias, o art.3º n.º1 representava uma cópia defeituosa, porquanto incompleta e 
 
1136Cfr. Art.3º n.º1 g) do RJEOP 
1137Categoria que engloba os institutos públicos. Cfr. ALMEIDA, JOÃO AMARAL E, «Os «Organismos de Direito Público» e o 
respetivo regime de contratação: Um caso de levantamento do Véu», ob.cit., pág.633.  
1138Cfr. Art.2º b) do DL n.º 197/99. 
1139A título exemplificativo, Cfr.DL n.º 282/77, de 05 de Julho, Estatuto da Ordem dos Médicos, Art.1º n.º1 «A Ordem dos Médicos, 
adiante abreviadamente designada por Ordem, é a associação pública profissional representativa dos que, em conformidade com os 
preceitos do presente Estatuto e as disposições legais aplicáveis, exercem a profissão de médico». Cfr. Lei n.º 123/2015, de 2 de 
setembro, Estatuto da Ordem dos Engenheiros, Art.1º n.º1«A Ordem dos Engenheiros, adiante designada, abreviadamente, por 
Ordem, é a associação pública profissional representativa dos profissionais, que, em conformidade com os preceitos do presente 
Estatuto e as demais disposições aplicáveis, exercem a profissão de engenheiro». 
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com uma interpretação incorreta do conceito de organismo de direito público, e «não 

uma verdadeira transposição do Direito Comunitário» visto o legislador ordinário do 

DL n.º197/99 ter renunciado «ao esforço de adaptar o conceito comunitário de 

“organismo de direito público” à complexa realidade do setor empresarial do Estado (e 

das Regiões Autónomas e das autarquias locais), ignorando a riquíssima jurisprudência 

que o TJUE já havia produzido sobre a matéria antes daquele Decreto-Lei»1140. Na 

verdade, e como já por nós analisado, o TJUE declarou reiteradamente que a natureza 

empresarial de uma entidade e a existência de concorrência desenvolvida não a 

desqualifica, a priori, como «organismo de direito público»1141.  

O legislador ordinário ao interpretar erradamente a noção comunitária de organismo 

de direito público, mormente a criação para a satisfação de necessidades gerais «sem 

caráter industrial ou comercial» no sentido da ausência de «natureza empresarial», criou 

um patente conflito entre o âmbito de sujeição pessoal do art.3º n.º1 e dos artigos 1º b) 

da Diretiva 92/50/CEE e da Diretiva 93/36/CEE, do qual resultaram graves problemas 

de interpretação, na medida em que muitas entidades, públicas ou privadas, que seriam 

abrangidas pelas diretivas Comunitárias em matéria de contratação pública podiam, face 

à redação do art.3º n.º1, questionar ou mesmo «esquivar-se» da sujeição às regras de 

contratação pública, esvaziando os objetivos comunitários e do TJUE de submeter às 

regras da contratação públicas «todas e quaisquer entidades instrumentais que uma 

pessoa coletiva pública seja tentada a criar com o objetivo de lhes atribuir, em nome de 

uma necessária flexibilidade de gestão, (…) o exercício de verdadeiras funções 

administrativas, mas com o propósito, nunca confessado, de as subtrair às regras de 

contratação pública».  

Perante a clara violação do direito comunitário JOÃO AMARAL E ALMEIDA 

defende uma interpretação da formulação «sem natureza empresarial» no sentido de 

«pessoa coletiva que não atua plenamente submetida à lógica do mercado e da livre 

concorrência» e, por isso, desprovida de «caráter industrial ou comercial» e não 

enquanto sinónimo de empresa. Deste modo ficavam ressalvados os objetivos das 

diretivas Comunitárias1142.   

 
1140Cfr. ALMEIDA, JOÃO AMARAL E, «Os «Organismos de Direito Público» e o respetivo regime de contratação: Um caso de 
levantamento do Véu», in «Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano – No Centenário do seu nascimento – 
Volume I», 2006, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pág.634-635. 
1141A título de exemplo, Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 – Processo C-360/96. 
1142  O autor apresenta duas soluções interpretativas. Esta primeira solução apelava a uma interpretação do art.3º n.º1 em 
conformidade com o conceito funcional de «organismo de direito público», tendo em consideração o «pensamento jurídico» e a 
«unidade jurídica», art.º9 n.º1 do Código Civil. Em conformidade, concorria todo o Direito para a interpretação da norma, 
inclusivamente, claro está, o Direito Comunitário. No caso de se entender que a primeira interpretação estaria em desconformidade 
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Em termos práticos resultaria1143 a integração no âmbito subjetivo de aplicação do 

DL n.º 197/99 de todas as entidades que embora não se reconduzam à figura de 

empresas propriamente ditas, em termos económicos, subjaz à criação das mesmas o 

objetivo específico de satisfação de necessidades de interesse geral, sem caráter 

industrial ou comercial, por outras palavras, «sem que a sua atividade de produção de 

bens ou serviços se submeta plenamente à lógica do mercado e da livre concorrência por 

força da especial relação que mantêm com o Estado ou com outras pessoas coletivas de 

direito público».  

Daqui decorre que, pese embora a redação do art.3º n.º1, o respetivo âmbito de 

aplicação acabaria por se estender, entre outros, às sociedades anónimas de capitais 

maioritariamente ou exclusivamente públicos/empresas públicas 1144 ; as empresas 

participadas1145 e as entidades públicas empresariais1146, com a condição de a atividade 

de cada uma delas não revestir a natureza industrial ou comercial.  

O DL n.º 558/99, de 17 de Dezembro, regulava o sector empresarial do Estado e 

empresas públicas, diploma posteriormente revogado pelo DL n.º 133/2013, de 3 de 

Outubro, recentemente alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro.  

 

No presente contexto interessa fazer uma breve referência ao ac. do TCAN, de 14 de 

Abril de 2005, processo n.º01004/04.0BESNT, no qual o Tribunal declara 

expressamente que a  Unidade de Saúde Local de Matosinhos, Sociedade Anónima, fica 

sujeita às regras de contratação pública. Nas palavras do TCAN «o DL n.º 197/99 

procedeu à transposição para a ordem jurídica interna» das Diretivas n.º93/36/CEE, 

n.º97/52/CE, «e por isso deve ser interpretado e aplicado em conformidade com as 

aludidas Diretivas, bem como Diretiva92/50/CEE e 93/37/CEE» como decorre do art. 8º, 

n.º 3 da CRP.  

O ac. acrescenta de seguida que «à luz do conceito de entidade adjudicante – 

“organismo de direito público” (…) a “ULSM, SA”, pese embora o seu estatuto de 

direito privado, integra-se na previsão do normativo comunitário em referência pelo que, 

                                                                                                                                
com o art.9º n.º2 do Código Civil a solução segunda passaria pela desaplicação do art.3º n.º1, com a decorrente atribuição de efeito 
direto às normas comunitárias que disciplinam a aplicação pessoal das diretivas em matéria de contratação pública. 
1143Quer da primeira, quer da segunda solução apresentada pelo autor.  
1144Cfr.Art.5º n.º1 da Lei n.º75-A/2014 «São empresas públicas as organizações empresariais constituídas sob a forma de sociedade 
de responsabilidade limitada nos termos da lei comercial, nas quais o Estado ou outras entidades públicas possam exercer, isolada 
ou conjuntamente, de forma direta ou indireta, influência dominante, nos termos do presente decreto-lei». 
1145Cfr.Art. 7º n.º1 do da Lei n.º75-A/2014 « São empresas participadas todas as organizações empresariais em que o Estado ou 
quaisquer outras entidades públicas, de caráter administrativo ou empresarial, detenham uma participação permanente, de forma 
direta ou indireta, desde que o conjunto das participações públicas não origine influência dominante». 
1146Cfr.Art.56º da Lei n.º75-A/2014 «são entidades públicas empresariais as pessoas coletivas de direito público, com natureza 
empresarial, criadas pelo Estado para prossecução dos seus fins, as quais se regem pelas disposições do presente capítulo e, 
subsidiariamente, pelas restantes normas do presente decreto-lei. 
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nessa medida, estava sujeita ou submetida a um procedimento pré-contratual regulado 

por normas de direito público» citando os artigos 1º e 4º, n.º 1, al. e) do ETAF, 2º e 

3ºambos do DL n.º 197/99, e art. 1º, al. b) 2º § da Diretiva Comunitária 92/50/CEE, 

resume o TCAN que «é forçosa a conclusão que o aludido DL [197/99] é 

obrigatoriamente aplicável aos procedimentos pré-contratuais adotados pelos Hospitais 

S.A, na medida em que 1º os Hospitais, S.A. foram criados para satisfazer necessidades 

de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial, a saber, a prestação de serviços 

de saúde às populações, estando integrados no Serviço Nacional de Saúde, 2º sendo 

sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos, gozam de personalidade 

jurídica e 3º são estreitamente dependentes do Estado, o seu único acionista».  

 

O DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, ao proceder à transposição das diretivas 

2004/17/CE e 2004/18/CE para o ordenamento jurídico português e criar o CCP, 

revogou os diplomas supra citados1147 sem, todavia, romper completamente com os 

regimes jurídicos. O próprio preâmbulo do CCP refere que o Código desenhou uma 

«linha de continuidade» em relação a eles, de modo a garantir a segurança e certeza 

jurídica.  

Quanto ao âmbito subjetivo de aplicação do CCP, é afirmado no preâmbulo do 

mesmo que «a novidade fundamental [do diploma] diz respeito à rigorosa transposição 

da noção comunitária de «organismo de direito público» - introduzida de forma a 

acompanhar o entendimento que tem sido veiculado pela jurisprudência comunitária e 

portuguesa».  

É possível extrair do art.2º n.º2 a) algumas notas que refletem a assimilação, por 

parte do legislador ordinário, da jurisprudência do Tribunal das Comunidades Europeia 

e dos tribunais nacionais, indo mais longe do que as próprias diretivas 2004/17/CE1148 e 

2004/18/CE1149. Logo a partida, é possível concluir que a alínea a) não se limitou a 

estabelecer como critério a «personalidade jurídica» acrescentando «independentemente 

da natureza pública ou privada»11501151, não deixando margem para interpretações que 

vão no sentido que estariam excluídas, a partida, para efeito de verificação do critério, 

as pessoas coletivas privadas, nomeadamente, as empresas privadas. A alínea i) por sua 

vez acrescentou na redação uma pequena definição de «necessidades de interesse geral, 

 
1147DL n.º 59/99, de 2 de Março, DL n.º 197/99, de 8 de Junho e o DL n.º 223/2001, de 9 de Agosto. 
1148Cfr.Art.2º n.1 a) da Diretiva 2004/17/CE. 
1149Cfr.Art.9º da Diretiva 2004/18/CE. 
1150Redação mais completa do que os artigos 3º n.º2 do DL n.º59/99 e do art.2º e 3º do DL n.º197/99. 
1151Redação conforme à jurisprudência do TJUE - Acórdão Comissão/Espanha, de 16 de Outubro de 2003- Processo C-283/00. 
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sem caráter industrial ou comercial» ao afirmar que estas se reportam às necessidades 

«cuja atividade económica se não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência». 

Se por um lado, a redação tem a vantagem de permitir ultrapassar as dificuldades 

interpretativas suscitadas com o DL n.º179/99, por outro deveria ter optado por seguir a 

jurisprudência do TJUE no ac.Korhonen E.O 1152  mediante a enunciação das 

características: i) da atividade exercida ao abrigo das regras do mercado; ii) prossecução 

do lucro e iii) suporte as perdas associadas ao exercício da sua atividade visto a 

existência de concorrência desenvolvida representar apenas um indício da natureza 

comercial ou industrial da atividade exercida pelo organismo.  

Por último interessa destacar a maior flexibilidade conferida ao último critério da 

alínea ii) do art.2º n.º2 a) ao introduzir a redação «direta ou indiretamente» que conduz 

ao alargamento dos casos em que o critério possa ser preenchido. 

 

O ac.do Tribunal de Contas, n.º 40/2010, de 3 de Novembro de 2010 - 1ª S/SS, 

Processo n.º 1303/2010 constitui um exemplo ilustrativo da integração de uma pessoa 

coletiva no conceito de «organismo de direito público». 

O Hospital de S. João (adiante designado por Hospital) foi transformado em Entidade 

Pública Empresarial ao abrigo do DL n.º233/2005, de 29 de Dezembro1153. O acórdão é 

proferido no âmbito de uma ação de fiscalização prévia, sobre um contrato para 

realização de obras de infraestruturas na ampliação da Ala Nascente (Serviços de 

Medicina Interna e Cirurgia Geral) do Hospital, celebrado por este com uma sociedade 

anónima (S.A). O Hospital optou pelo procedimento de aquisição direta à referida S.A.  

Sem qualquer reserva, o Tribunal declarou que o Hospital E.P.E era qualificado 

como «organismo de direito público» e uma «entidade adjudicante» para efeitos de 

aplicação do CCP, já que «foi criada para satisfazer especificamente necessidades de 

interesse geral», e pese embora a sua designação de E.P.E, «não tem uma natureza 

empresarial, no sentido em que não tem carácter industrial ou comercial» para além de 

ter «um modelo de financiamento e controlo de gestão que preenche os critérios 

referidos na alínea c) do n.º 9 do artigo 1.º da Diretiva 2004/18/CE e na alínea a) do n.º 

2 do artigo 2.º do CCP».  

Adianta o TC que a escolha do procedimento de adjudicação direta apenas é legítima, 

perante os princípios aplicáveis, se ficasse comprovado a impossibilidade de adoção de 

 
1152Cfr. Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 – Processo C-18/01. 
1153DL n.º233/2005, de 29 de Dezembro - Cria o Hospital de Santa Maria, E. P. E. e o Hospital de São João, E. P. E. 
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um outro procedimento que melhor assegurasse a concorrência, isto é, «se se 

demonstrasse que um procedimento aberto era inviável ou injustificado». No caso em 

apreço o Hospital justificou a sua escolha por motivos de «aptidão técnica»1154 . O TC 

considerou que a fundamentação não deveria proceder porquanto inválida, «tanto na 

diretiva comunitária como no CCP só se admite que a “aptidão técnica” de um 

fornecedor fundamente uma negociação ou um ajuste direto, quando essa aptidão, 

essencial à realização de uma concreta prestação, só seja detida por um único prestador 

(...) O facto de um determinado empreiteiro já se encontrar em obra não significa que só 

ele é tecnicamente apto para desenvolver os trabalhos especializados agora pretendidos, 

nem significa sequer que ele é tecnicamente mais apto do que qualquer outro para 

desenvolver esses trabalhos». 

O Tribunal decidiu que a contratação da obra pelo procedimento de ajuste direto 

violava vários princípios em matéria de contratação pública, a saber: o princípio da 

igualdade, da concorrência e da transparência, os quais resultam dos Tratados Europeus, 

da CRP e lei nacional e dos artigos 1º n.º4 e 5º n.º6 do CCP. Assim encontravam-se 

reunidos os pressupostos para a recusa do visto porquanto estava em causa uma 

ilegalidade que altera ou que era suscetível de alterar o resultado financeiro1155.  

 

Finalizada a exposição teórica importa aferir se face ao regime jurídico do DL 

n.º138/2013, de 9 de Outubro é possível qualificar as IPSS como organismos de direito 

público. 

§2. DL n.º 138/2013: IPSS - Organismo de direito público? 
 

A partir dos acórdãos jurisprudenciais nacionais citados é possível deduzir que o 

problema de qualificação das IPSS como organismos de direito público não se coloca 

tanto quanto ao preenchimento do critério da personalidade jurídica.  

As questões que suscitam maiores dúvidas estão conexas com o preenchimento do 

critério da criação para o fim específico de satisfação de necessidades de interesse geral, 

sem caráter industrial ou comercial e a existência de uma relação de sujeição das IPSS à 

influência dominante de um poder público, este último aferível através da verificação de 

uma das condições alternativas ínsitas no terceiro critério: o financiamento maioritário, 

 
1154 Cfr.Art.6º n.º1 c) «por motivos de aptidão técnica, artística ou relacionados com a proteção de direitos exclusivos» do 
“regulamento interno de compras” do Hospital de S. João, E.P.E., de 18 de dezembro de 2008 (reproduzido no acórdão). 
1155Art.44º n.º3 c) da Lei n.º 20/2015, de 9 de Março - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC). 
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o controlo de gestão ou a designação, direta ou indireta, de mais de metade dos 

membros dos órgãos de direção ou de fiscalização, por uma das entidades elencadas no 

art.2º n.º1 do CCP. 

Contudo, importa analisar os três critérios oferecidos pelo art.2º do CCP de modo a 

aferir com maior precisão se as IPSS vinculadas aos acordos de gestão e de cooperação 

e sujeitas ao regime jurídico do DL n.º138/2013 são suscetíveis de serem qualificadas 

como organismos de direito público e entidades adjudicantes para efeito de aplicação da 

II parte do CCP.  

Como já foi referido pela jurisprudência do TJUE, a qualificação de uma IPSS como 

«organismo de direito público» é determinada caso-a-caso, no entanto podemos adiantar 

que nada obsta à qualificação de uma IPSS como «organismo de direito público» e 

«entidade adjudicante» desde que preenchidos os requisitos contemplados no art.2º do 

CCP. Com efeito, e como já foi várias vezes mencionado, o TJUE apela a uma 

interpretação ampla e funcional do conceito de «organismo de direito público» 

porquanto nenhuma entidade é excluída se preencher as condições legais indispensáveis 

à qualificação como «organismo de direito público». No presente caso iremos focar esse 

estudo no âmbito do DL n.º138/2013.  

 

2.1. As IPSS e a Personalidade Coletiva 
 

No que concerne ao critério da «personalidade jurídica»1156o legislador ordinário 

optou por atribuir ao critério a designação «personalidade coletiva»1157. O critério da 

personalidade coletiva serve dois propósitos distintos, em primeiro lugar visa dispensar 

as pessoas singulares neste domínio e em segundo lugar visa realçar a irrelevância da 

natureza jurídica pública ou privada das pessoas coletivas para efeito de qualificação 

como organismo de direito público1158. As IPSS adquirem personalidade jurídica ou 

personalidade coletiva a partir do momento em que procedem ao respetivo registo1159.  

 
1156Cfr.Art.2º n.º 1, 4), b) da Diretiva n.º 2014/24/UE, «Têm personalidade jurídica». 
1157Cfr.Art.2º n.º2 a) do CCP «Quaisquer pessoas coletivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada». 
1158 Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «As fundações como entidades adjudicantes no Código dos Contratos Públicos: 
algumas considerações», in, Revista de Contratos Públicos n.º 4, Janeiro-Abril de 2012, Coimbra, CEDIPRE, pág.219. 
1159Cfr.Art.7º do EIPSS. 
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2.2. As IPSS e a criação específica para satisfação de necessidades de interesse 
geral, sem caráter industrial ou comercial 

 

De modo a realizar uma interpretação exata do requisito é necessário proceder a uma 

divisão do critério em duas partes: «a criação para o fim específico de necessidades de 

interesse geral» e «sem caráter industrial ou comercial» de modo a proceder, numa 

primeira fase, a uma interpretação autónoma de cada uma das partes para, logo após, 

fazer uma leitura conjunta do critério.   

 

Quanto à primeira parte, isto é, «a criação para o fim específico de necessidades de 

interesse geral», DOMINGOS FARINHO alerta para o «perigo» da interpretação e 

utilização do conceito de «interesse geral» e «interesse público» como sinónimos. 

Embora o interesse público seja sempre um interesse geral a regra inversa não é sempre 

aplicável, cada situação jurídica e fática necessita de ser analisada em concreto. 

O interesse geral é neutro, ou seja, tanto pode ser interesse público como interesse 

privado, consoante a natureza da parte que o reclama.  

O interesse público corresponde ao interesse de uma ou mais comunidades políticas 

enquanto o interesse privado circunscreve-se somente a um ou alguns membros da 

comunidade política. É esta a interpretação conforme ao TJUE que permite, preenchidos 

os pressupostos do art.2º n.º2 do CCP, a inserção de pessoas coletivas privadas que 

prosseguem interesses privados gerais no conceito de organismo de direito público e a 

respetiva qualificação como entidades adjudicantes.  

Em suma, é a partir da natureza materialmente comum entre os interesses privados 

de caráter geral, prosseguidos pelas pessoas coletivas privadas, e o interesse público, 

que domina a atuação das pessoas coletivas integradas na Administração tradicional, 

que se vai edificar ou constituir a relação jurídica de sujeição das primeiras ao poder 

dominante destes últimos.  

Para DOMINGOS FARINHO o legislador, quer no RJPCUP, quer no CCP, através 

da atribuição de um regime jurídico especial às pessoas coletivas privadas que 

prosseguem interesses privados gerais materialmente idênticos ao interesse público, 

concretiza o «fenómeno de satisfação de interesse público por prossecução de interesses 

privados». 
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No RJPCUP a reunião entre os interesses privados gerais e o interesse público 

efetiva-se com a declaração de reconhecimento jurídico das pessoas coletivas privadas 

pelo Estado e a consequente atribuição de um regime jurídico especial. Tal intenção 

legal é detetável no art.1º do diploma1160.  

No CCP tal fenómeno consubstancia-se através da extensão do conceito de entidade 

adjudicante, operada pelo art.2º n.º2 a), pela via de qualificação de uma determinada 

entidade como «organismo de direito público»1161. 

Daqui decorre que as IPSS preenchem a primeira parte da condição da «criação para 

a satisfação específica de necessidades de interesse geral» pois não estão só sujeitas ao 

RJPCUP como, dentro desse regime, beneficiam do regime ou exceção especial do art. 

4º n.º1 do RJPCUP e art.8º do EIPSS.  

 

Quanto à segunda dimensão do critério, a ausência de «caráter industrial e 

comercial», a primeira versão do CCP esclarecia o que se deveria entender por «sem 

caráter industrial e comercial» no art.2º n.º31162. Com o DL n.º 149/2012, de 12 de Julho, 

o n.º3 do art.2º foi revogado e a sua redação introduzida no art.2º n.º2 a) i) do CCP, 

modificação que se manteve na última alteração do CCP operada pelo DL n.º 214-

G/2015, de 2 de Outubro.  

Dispõe o art.2º a) i) do CCP que se entende por «sem carácter industrial ou 

comercial» «(…)  aquelas [necessidades de interesse geral] cuja atividade económica se 

não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência»1163.  

Resulta da jurisprudência do TJUE que uma determinada atividade, exercida por uma 

dada entidade/organismo para satisfação das necessidades gerais, não possui caráter 

industrial ou comercial quando a entidade: a) prossiga fins não lucrativos b) não opere 

em condições normais de mercado; e quando c) não suporte as perdas associadas ao 

exercício da respetiva atividade. Portanto, importa analisar cada um dos pontos na 

perspetiva das IPSS. 

 
1160Cfr. Art.1º do RJPCUP – DL n.º460/77, de 7 de Novembro na redação do DL n.º391/2007, de 13 de Dezembro, «São pessoas 
coletivas de utilidade pública as associações ou fundações que prossigam fins de interesse geral [sublinhado nosso], ou da 
comunidade nacional ou de qualquer região ou circunscrição, cooperando com a administração central ou a administração local, em 
termos de merecerem da parte desta administração a declaração de utilidade pública». 
1161 Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «As fundações como entidades adjudicantes no Código dos Contratos Públicos: 
algumas considerações», ob.cit., pág.219-223.   
1162Cfr. Art.2º n.º3 do DL n.º18/2008, de 29 de Janeiro, «Para os efeitos do disposto na subalínea i) da alínea a) do número anterior, 
são consideradas pessoas coletivas criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou 
comercial, aquelas cuja atividade económica se não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência». 
1163A adição da formulação «sem caráter industrial ou comercial» serve o propósito de excluir da qualificação de «organismo de 
direito público» as empresas públicas que sem a adição da segunda parte do critério seriam incluídas no âmbito subjetivo do CCP e, 
como tal, ficariam sujeitas a parte II e a maior parte da parte III do CCP- Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «As fundações 
como entidades adjudicantes no Código dos Contratos Públicos: algumas considerações», ob.cit., pág.223-224. 
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As IPSS apesar de, com as OTS em geral, constituírem um «híbrido» ou uma 

realidade intermédia entre o setor público e setor privado, aproximam-se ao setor 

público e ao setor privado. Com o setor público têm em comum o fim não lucrativo e 

com o setor privado partilham a autonomia na escolha dos fins, modos e atividades a 

prosseguir, tal decorre do EIPSS. 

Quanto ao primeiro aspeto, resulta do art.1º n.º1 que as IPSS são «pessoas coletivas, 

sem finalidade lucrativa», ou seja, a ausência de fins lucrativos é parte integrante do 

conjunto de caraterísticas específicas das IPSS no entanto, esta caraterística não obsta a 

que, nos termos do art.1º-B n.º2 do EIPSS, as instituições em apreço possam 

«desenvolver atividades de natureza instrumental relativamente aos fins não lucrativos» 

quando - e só quando- os «resultados económicos contribuam exclusivamente para o 

financiamento da concretização daqueles fins [não lucrativos]», apenas sobre esta 

condição são admitidas as atividades de natureza instrumental. Por outras palavras, o 

art.1º-B é conciliável com o art.1º n.º1 do EIPSS, na medida em que o art.1º-B se traduz 

num instrumento de autofinanciamento dos fins do art.1º. Daqui se extrai que o art.1º-B 

do EIPSS não retira o caráter não lucrativo às atividades exercidas e desenvolvidas 

pelas IPSS. 

 A autonomia privada das IPSS no que respeita à escolha dos fins, modos e 

atividades a prosseguir é afirmada no EIPSS e reafirmada no DL n.º138/2013. No que 

toca à autonomia de escolha de fins, o art.1ºA do EIPSS fixa um elenco não taxativo de 

fins e atividades principais que as IPSS podem prosseguir, «os objetivos referidos no 

artigo anterior [art.1º do EIPSS] concretizam-se mediante a concessão de bens, 

prestação de serviços (…) nomeadamente (sublinhado nosso) nos seguintes domínios». 

Isto é, dentro do domínio da solidariedade social, as IPSS podem escolher livremente 

em que setores sociais pretendem desenvolver atividades.  

A liberdade das IPSS também não é aniquilada com a celebração de acordos, sejam 

estes de gestão ou de cooperação, assim o art.4º n.º4 do EIPSS «o apoio do Estado [que 

se concretizam em formas de cooperação a estabelecer mediante acordos]1164não pode 

constituir limitação ao direito de livre atuação das instituições». No DL n.º 138/2013 o 

princípio da liberdade das IPSS encontra-se expresso no art.4º n.º2, «(…) os acordos são 

celebrados no respeito pela autonomia das IPSS, bem como o prosseguimento dos fins 

de solidariedade (…)».  

 
1164Cfr.Art.4º n.º2, in fine do EIPSS.  
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Quanto ao fator da atuação em moldes ou condições distintas da lógica normal de 

mercado, é possível extrair da redação do art.1º do DL n.º138/2013, preceito que 

circunscreve o parceiro privado do Estado às IPSS, para efeito de celebração dos 

acordos de gestão e de cooperação no âmbito da prestação de serviços de cuidados de 

saúde, «o presente decreto-lei define as formas de articulação entre o Ministério da 

Saúde e dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as 

instituições particulares de solidariedade social» que as IPSS não competem com outras 

entidades nem dentro de um mercado orientado para o lucro, nem dentro de um 

mercado «social». O diploma restringe o parceiro privado do Estado à categoria única 

das IPSS.  

Esta conclusão torna-se ainda mais evidente mediante uma rápida análise 

comparativa com o leque de potenciais parceiros admitidos no DL n.º139/2013, de 9 de 

Outubro. Importa relembrar que ora o DL n.º138/2013, ora o DL n.º139/2013 têm por 

objeto a celebração e regime jurídico das convenções no domínio da prestação de 

cuidados de saúde. Sem prejuízo, no âmbito do DL n.º 139/2013 «podem ser partes em 

convenções quaisquer pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins 

lucrativos»1165enquanto no DL n.º138/2013, tal como referimos, as entidades visadas 

são única e exclusivamente as IPSS.   

Daqui decorre que no âmbito do DL n.º138/2013 as IPSS atuam dentro de um 

mercado próprio, que exclui quer a concorrência de entidades privadas com fins 

lucrativos e orientadas para o mercado, quer a concorrência de outros organismos do 

Terceiro Setor. As IPSS ao abrigo do regime jurídico do DL n.º138/2013 não atuam 

numa situação paritária ou igualitária em relação às entidades referidas mas ao abrigo de 

prerrogativas especiais.  

A existência de métodos ou estudos prévios à celebração dos acordos de gestão e de 

cooperação para apuramento e avaliação da económica, eficácia e eficiência dos acordos, 

bem como da respetiva sustentabilidade financeira, previstos no art.6º n.º1 do DL 

n.º138/2013, não aniquilam a conclusão pela exclusão da atividade de prestação de 

cuidados de saúde, objeto do acordo, à lógica do mercado. Na verdade, o recurso a estes 

mecanismos ou instrumentos justificam-se pela posição que o Estado ocupa no contexto 

dos acordos de gestão e de cooperação, como já referido, o Estado conserva o estatuto 

de titular e responsável pela prestação dos cuidados de saúde, esta posição não é sujeita 

a nenhum ato de transmissão com a celebração dos acordos. Acresce a este fator o papel 
 
1165Cfr. Art.3º n.º1 do DL n.º 139/2013, de 9 de Outubro. 
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do Estado enquanto financiador da atividade de prestação de serviços de cuidados de 

saúde a desenvolver pelas IPSS. Pelo que, a celebração de acordos exige por parte do 

Estado uma certa prudência, devendo as possíveis implicações económico-financeiros, 

pelo menos as ditas repercussões «previsíveis» ser acauteladas. Acresce ainda a 

particularidade de, como veremos, os estudos prévios serem realizados após a escolha 

da IPSS.  

Para aferir se uma determinada entidade não suporta as perdas associadas ao 

exercício da respetiva atividade é necessário articular esse «indício» da natureza não 

industrial ou comercial da atividade com o terceiro critério da existência de uma 

sujeição da entidade à influência dominante das entidades integradas na administração 

pública em sentido orgânico. Em termos mais simplificados, uma IPSS não suporta os 

riscos pelas perdas ou prejuízos sofridos com a respetiva atividade se for uma das 

entidades adjudicantes elencadas no art.2º n.º1 do CCP a assumir esses riscos em 

nome da IPSS1166 no contexto de uma relação jurídica de sujeição destas últimas à 

entidade adjudicante. 

Por conseguinte, através da análise da verificação ou não verificação do terceiro 

critério, contemplado no art.2º n.º2 a) ii), vamos procurar responder a questão de saber 

se as atividades das IPSS no âmbito do DL n.º138/2013 estão ou não desprovidas de 

caráter industrial ou comercial, ao mesmo tempo analisaremos se as IPSS ao abrigo do 

DL n.º138/2013 estão sujeitas ao poder dominante de uma das entidades adjudicantes 

elencadas no art.2º n.º1 do CCP.  

2.3. As IPSS e a sujeição determinante ao poder público 
 

O art.2º n.º2 a) ii) do CCP segue a mesma sistematização e uma redação muito 

similar à Diretiva 2014/24/UE1167. Em conformidade, são ainda entidades adjudicantes 

as entidades que preencham um dos requisitos alternativos do art.2º n.º2 a) ii), isto é, a 

entidade que i) «sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas no 

número anterior [art.2º n.º1 do CCP], ii) estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou iii) 

tenham um órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos 

titulares seja, direta ou indiretamente, designada por aquelas entidades».  

2.3.1.A designação da maioria dos titulares de um órgão de administração, de 
direção ou de fiscalização 
 
1166 Cfr.FARINHO, DOMINGOS SOARES, «As fundações como entidades adjudicantes no Código dos Contratos Públicos: 
algumas considerações», ob.cit., pág.227. 
1167Cfr. Art.2º n.º1, 4), c) da Diretiva 2014/24/UE. 
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Invertendo a ordem do art.2º n.º2 a) ii) por uma questão prática, visto o requisito não 

suscitar grandes problemas, é possível com base no que se encontra estabelecido na 

CRP, no EIPSS e no regime jurídico do DL n.º138/2013, concluir pelo não 

preenchimento do requisito em análise. No EIPSS em matéria relativa aos órgãos das 

instituições, nomeadamente a elegibilidade1168, incompatibilidade e impedimentos1169 

dos titulares e a composição1170 dos órgãos de administração, direção ou fiscalização, o 

Estado não tem qualquer interferência. No DL n.º 138/2013 o art.4º n.º2 afirma a 

autonomia de organização, gestão e administração das IPSS, reforçando o que se 

encontra instituído no art.4º n.º4 do EIPSS. 

Em última análise, no contexto das IPSS em geral, poderia ser posto em causa a 

liberdade de associação do art.46º da CRP. 

2.3.2. O Financiamento público maioritário 

 

Seguindo a jurisprudência do TJUE 1171  o conceito de «financiamento público 

maioritário» corresponde ao financiamento público superior a 50%1172 que interpretado 

de modo funcional admite, para efeito de constituição de uma relação de subordinação, 

duas modalidades: o financiamento público indireto e o financiamento público direito. 

Apesar de o art.2º n.º2 a) ii) do CCP apenas fazer referência às modalidades diretas e 

indiretas na designação dos titulares dos órgãos de administração, de direção ou de 

fiscalização, deve ser adotado o entendimento da jurisprudência da TJUE. O 

financiamento público das IPSS é a materialização do «apoio» do Estado, expresso no 

art.63ºn.º5 da CRP. As IPSS beneficiam quer do financiamento público indireto, quer 

do financiamento público direto.  

O financiamento público indireto pode ser dividido em duas espécies: o 

financiamento público indireto, independente da celebração de acordos de gestão ou de 

cooperação e o financiamento público indireto, fruto da celebração de acordos.  

Quanto à primeira espécie, como já foi por nós analisado, a partir do momento do 

respetivo registo o ordenamento jurídico nacional prevê um vasto regime de isenções 

fiscais que privilegiam as IPSS, este regime engloba o RJPCUP, o EBF, o IRC; o IRS; o 

 
1168Cfr.Art.21º, art.21º-A e art.64º-B do EIPSS. 
1169Cfr. Art.15º-A, art.21º-B e art.64º-C n.º2 do EIPSS. 
1170Cfr.Art.12º, art.15º, art.17º n.º3 e n.º4, art.53º n.º4, art.58º n.º1 b) e n.º2, art.64º-A eart.64º-C n.º2 do EIPSS. 
1171Cfr. Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º40. 
1172Cfr. Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 – Processo C-380/98, considerando n.º27 a 33. 
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IMI; o IMT; o IS; o IUC; o IVA; a LEO de 2015, o Código dos Regimes Contributivos 

do Sistema Previdencial de Segurança Social e o CPC1173.  

Após a celebração de acordos de gestão e de cooperação e seguindo a orientação 

interpretativa funcional do conceito de o conceito de «financiamento público» 

perfilhada pelo TJUE, as taxas que por força da lei são cobradas aos utentes para 

financiamento da atividade desenvolvida pelas IPSS integram o financiamento público 

indireto.1174  Assim, entram na categoria do financiamento público indireto as taxas 

moderadoras e os preços cobrados aos utentes pelos serviços de acordos com a tabela de 

preço aprovada, art.7º do DL n.º138/20131175.   

 

No que concerne ao financiamento público direto e quanto às IPSS em geral, estas 

podem beneficiar de financiamentos decorrentes de programas específicos como o 

Fundo de Socorro Social (FSS)1176, o PIDDAC1177 e o PARES1178, entre outros.  

O FSS é um património autónomo, sem personalidade jurídica, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e com personalidade judiciária1179. O FSS tem, entre outras 

finalidades, a prestação de apoio às IPSS, equiparadas ou outras de fins idênticos e de 

reconhecido interesse público que prossigam modalidades de ação social1180. A Portaria 

n.º 428/2012, de 31 de Dezembro,1181define os termos e as condições de acesso aos 

apoios financeiros a conceder pelo FSS, bem como os termos específicos dos apoios 

destinados às IPSS, equiparadas e outras entidades de reconhecido interesse público, 

sem caráter lucrativo, que prossigam objetivos de solidariedade social1182. Quanto às 

IPSS, os apoios destinam-se a fazer face às seguintes necessidades 1183 : obras em 

infraestruturas afetas às respostas sociais 1184 ; aquisição de equipamento móvel 1185 ; 

 
1173Matéria abordada no ponto «As Instituições Particulares de Solidariedade Social em particular» da dissertação.  
1174Cfr.Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 – Processo C-337/06, considerando n.º 48 a 50. 
1175No âmbito dos acordos celebrados entre o ISS,I.P e as IPSS ou legalmente equiparadas estas comparticipações são enquadráveis 
no conceito de «comparticipação familiar». Cfr. Art.3º e) da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, «Comparticipação familiar: 
montante variável, pago pelos utentes e ou pelas famílias pela utilização de uma resposta social, em função dos serviços utilizados e 
dos rendimentos disponíveis do agregado familiar»; Art.19º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, «1.º Os utentes e famílias 
comparticipam nas despesas de funcionamento do serviço ou equipamento social objeto de acordo de cooperação, mediante o 
pagamento de um valor estabelecido em função do serviço prestado e dos rendimentos do agregado familiar; 2.º Para cálculo do 
valor da comparticipação familiar a instituição deve observar os critérios estabelecidos no regulamento anexo à presente portaria e 
que dela faz parte integrante». 
1176DL n.º 102/2012, de 11 de Maio - Estabelece o regime do Fundo de Socorro Social (FSS).  
1177Portaria n.º 138/88, de 1 de Março, com as alterações introduzidas no art. 2º pela Portaria n.º 328/96, de 2 de Agosto e a Portaria 
n.º 257/94, de 29 de Abril - Regulam o Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 
(PIDDAC).  
1178Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio - Cria o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES). 
1179Cfr. Art.2º do DL n.º 102/2012, de 11 de Maio. 
1180Cfr.Art.3º n.º1 b) do DL n.º 102/2012, de 11 de Maio.  
1181A Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro, vem concretizar a exigência do art.7º do DLn.º 102/2012, de 11 de Maio. 
1182Cfr. 1.1 e 1.2 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
1183Cfr. 3.3 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
1184Cfr. 7  do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
1185Cfr. 8 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
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aquisição de viaturas 1186 ; desenvolvimento da ação social 1187  e o equilíbrio 

financeiro1188.Os pedidos de apoio para as IPSS formalizam-se com a apresentação de 

requerimento pela instituição requerente em formulário de modelo próprio, que consta 

no anexo da Portaria n.º 428/2012, disponibilizado pelo ISS, I.P., através do seu site 

oficial, devidamente preenchido e assinado por quem de competência para o ato nos 

termos da lei e ou dos estatutos1189. 

Para além deste financiamento «expressivo»1190, as IPSS podem beneficiar de outros 

subsídios provenientes de programas e projetos como o PIDDAC e o PARES.  

O PIDDAC financia os projetos das IPSS ou equiparadas que «pretendam promover 

a expansão e remodelação da rede de infraestruturas de equipamentos sociais, 

designadamente na construção de raiz, ampliação e/ou remodelação com o objetivo de 

serem criados novos lugares em diferentes respostas sociais, mais concretamente nas 

áreas das crianças e jovens, pessoas com deficiência e idosos»1191. A aprovação de 

projetos de obras de construção e seu eventual financiamento fica sujeita à rigorosa 

verificação pelo ISS, I.P. do conjunto alargado de condições elencados no art.1º da 

Portaria n.º 138/88, de 1 de Março. Nos termos do art.5º da mesma Portaria «o custo 

total dos empreendimentos a financiar inclui os custos de construção propriamente ditos, 

os encargos decorrentes da revisão de preços e de erros e omissões do projeto inicial, 

bem como o do equipamento fixo e móvel». 

Criado pela Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio, o PARES tem por finalidade apoiar 

o desenvolvimento e consolidar a rede de equipamentos sociais 1192 . O PARES é 

exclusivamente financiado com verbas provenientes dos resultados líquidos da 

exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social, conforme o disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 3º do DL n.º 56/2006, de 15 

de Março, e no despacho conjunto n.º 1057/2005, de 10 de Novembro 1193 1194 . O 

regulamento anexo à Portaria define a condições de acesso e de candidatura e os termos 

do financiamento. De acordo com o regulamento são elegíveis os projetos que criem 

 
1186Cfr. 9 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
1187Cfr. 10 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro.  
1188Cfr. 11 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
1189Cfr. 14.1 a 15.1 do Anexo da Portaria n.º 428/2012, de 31 de Dezembro. 
1190Cfr.ALMEIDA, VASCO, «Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», ob.cit., 
pág.180. 
1191Cfr. «PIDDAC - Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central I.P.S.S. – Investimento 
em Equipamentos Sociais, Manual de apoio à execução dos projetos», pág.5, disponível em http://www.seg-social.pt. 
1192Cfr. Art.2º da Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio. 
1193Cfr. Art.3º da Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio. 
1194O regime subsidiário do PARES é constituído pela Portaria n.º 7/81, de 5 de Janeiro, Portaria n.º138/88, de 1 de Março, Portaria 
n.º 257/94, de 29 de Abril e Portaria n.º 328/96, de 2 de Agosto. Cfr. Art.7º da Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio. 
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novos lugares nas respostas sociais elegíveis1195.O financiamento no âmbito do PARES 

destina- se a: obras de construção de raiz; obras de ampliação, remodelação de edifício 

ou fração; aquisição de edifício ou fração; preenchidos certos pressupostos abrange 

ainda a aquisição de equipamento móvel destinado ao apetrechamento das 

infraestruturas afetas às respostas sociais elegíveis11961197. 

O DL n.º138/2013 é pouco expressivo quanto aos termos de financiamento das IPSS. 

Contrariamente à Portaria n.º 196-A/2015, regime jurídico que disciplina os acordos 

celebrados entre o ISS,I.P e as IPSS ou legalmente equiparadas, o DL n.º138/2013 não 

faz nenhuma referência aos utentes em acordo 1198 , a frequência 1199  nem as 

comparticipações financeira do Estado às IPSS 1200 , que no âmbito dos acordos 

disciplinados pela Portaria devem constar em anexo aos acordos1201.  

O DL n.º138/2013 também não contempla um regime geral sobre o modo de 

pagamentos das comparticipações financeiras - que na segurança social e por força da 

Portaria são pagas mensalmente em função da frequência1202- remetendo, em vez disso, 

para a regulação concreta da matéria relativa às regras de faturação, pagamento, 

transferência e acertos de contas1203; a possibilidade de prestações acessórias1204; as 

penalizações por incumprimento 1205  e outras matérias conexas como o montante 

máximo de despesa1206 a avaliação da necessidade de prestação de cuidados de saúde à 

população a abranger no âmbito do acordo1207; a produção contratualizada de serviços, 

por área ou áreas de cuidados de saúde a contratar, quantidades e valores 1208  e o 

investimento não amortizados tendo em conta o período remanescente do respetivo 

prazo de vida útil1209.  

 
1195Cfr.2.1.1 da Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio. 
1196Cfr. 2.2.1.e 2.2.2. da Portaria n.º 426/2006, de 2 de Maio. 
1197Sem prejuízo, afirma VASCO ALMEIDA que as verbas auferidas pelas IPSS através do conjunto de subsídios, programas e 
projetos é «bastante inferior» às comparticipações captadas através de acordos de cooperação.Cfr.ALMEIDA, VASCO, 
«Governação, Instituições e Terceiro sector as instituições particulares de solidariedade social», ob.cit., pág.180-181. 
1198Cfr.Art.3º b) da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, «Utentes em acordos: número de utentes contemplados no acordo de 
cooperação e pelos quais é atribuída uma comparticipação financeira».    
1199Cfr.Art.3º c) da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, «Frequência: número de utentes em acordo que mensalmente utiliza a 
resposta social». 
1200Cfr. Art.3º e) da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, «Comparticipação financeira da segurança social: montante variável, 
concedido pela segurança social às instituições com acordo de cooperação, para apoio ao funcionamento de uma resposta social» e 
art. 16º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho.  
1201Cfr.Art.14º c) e f) da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho, «Deve constar em anexo ao acordo de cooperação, a seguinte 
informação: (…) b) número de utentes abrangidos pelo acordo (…) f) comparticipação financeira da segurança social por utente/mês 
ou globalidade». O Anexo da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho contém o «Regulamento das comparticipações familiares 
devidas pela utilização dos serviços e equipamentos sociais».  
1202Cfr.Art.17º e art.18º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho.  
1203Cfr.Art.5º n.º1 p) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
1204Cfr.Art.5º n.º1 k) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
1205Cfr.Art.5º n.º1 o) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
1206Cfr.Art.5º n.º1 q) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
1207Cfr.Art.5º n.º1 a) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
1208Cfr.Art.5º n.º1 b) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
1209Cfr.Art.5º n.º1 h) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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Não obstante a ausência de um regime geral, a verdade é que o Estado financia a 

atividade que as IPSS se comprometem a prestar ao abrigo dos acordos de gestão e de 

cooperação, pelo que é possível afirmar a presença no DL n.º 138/2013, de 9 de 

Outubro, de um financiamento público direto expressivo ou significativo.  

O caráter significativo do financiamento público resulta da ausência de uma 

limitação legal à renovação dos acordos. Como já referido, e apesar de o art.8º n.º1 do 

DL estabelecer um período de vigência de cinco anos dos acordos, o preceito determina 

a possibilidade de renovação automática, sem a estipulação de uma limitação ao número 

de renovações automáticas. Daqui se depreende que o DL não fixa uma duração 

máxima dos acordos de gestão e de cooperação, consequentemente, e como resultado 

lógico o financiamento do Estado é também ele sucessivo e reiterado.  

Perfilhando uma leitura do CCP como um todo, o art.13º n.º1, reportando-se aos 

artigos 2º n.º 2 d)1210  e art.7º n.º1 c)1211  do CCP, preceitos que possuem a mesma 

estrutura e os mesmos critérios alternativos do art.2º n.º2 a) ii) do CCP, dispõe que «as 

entidades referidas na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º ou na alínea c) do n.º 1 do artigo 

7.º devem ter sido criadas para desenvolver a sua atividade no sector da água, da energia, 

dos transportes ou dos serviços postais durante um período mínimo de três anos e os 

instrumentos jurídicos que as constituem devem estabelecer que as entidades que dela 

fazem parte as integrem durante, pelo menos, o mesmo período». Embora não 

inteiramente relacionado com o presente tema, o preceito do art.13º n.º1 do CCP serve o 

propósito de atribuir relevância, para efeito de aplicação do CCP, aos acordos ou 

contratos celebrados por um período mínimo de três anos.  

Os acordos de gestão e de cooperação celebrados ao abrigo do DL n.º138/2013 

ultrapassam em larga medida esse período mínimo.  

Acresce a este financiamento direto sucessivo as diversas formas de financiamento 

indireto referenciados supra. 

Embora não se possa menosprezar a capacidade de as IPSS gerarem recursos 

financeiros próprios, nomeadamente através de prestações acessórias 1212 , estas 

prestações encontram importantes limitações. Por um lado não podem por em causa as 

 
1210Cfr.Art.2º n.º2 d) do CCP, «As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas referidas nas alíneas 
anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão 
de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada pelas mesmas». 
1211Cfr.Art.7º n.º1 c) do CCP, «Quaisquer pessoas coletivas constituídas exclusivamente por entidades adjudicantes referidas nas 
alíneas anteriores ou que sejam por elas maioritariamente financiadas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um 
órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada por aquelas 
entidades, desde que se destinem ao exercício em comum de atividade nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais». 
1212Cfr.Art.5º n.º1 k) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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prestações ditas «principais» objeto do acordo de gestão e de cooperação e, por outro, as 

receitas destinam-se ao financiamento da atividade das IPSS, na medida em que se 

exige uma interpretação em harmonia com o art.1º-B n.º2 do EIPSS, sob pena de o 

caráter «não lucrativo» das IPSS ser posto em causa. Além do mais, a redação do art. 5º 

n.º1 k) o DL n.º138/2013 apenas se refere a «possibilidade» ou seja, inexiste a 

obrigatoriedade de as IPSS fornecerem prestações acessórias como, a título de exemplo, 

o transporte de doentes, estas prestações revestem caráter de mera eventualidade. 

Ainda quanto às prestações acessórias é viável questionar se o legislador ordinário 

fixou a possibilidade de as IPSS fornecerem prestações acessórias com o intuito de 

suscitar dúvidas quanto à verificação do critério do financiamento público maioritário 

das IPSS, de modo a contornar a jurisprudência do TJUE e afastar a respetiva 

qualificação como «organismo de direito público» e, em consequência, subtrair a 

celebração dos acordos de gestão e de cooperação previsto no DL n.º138/2013 a Parte II 

do CCP.  

 

A Diretiva 2014/24/UE define os contratos públicos enquanto «contratos a título 

oneroso, celebrados por escrito entre um ou mais operadores económicos e uma ou mais 

autoridades adjudicantes, que tenham por objeto a execução de obras, o fornecimento de 

produtos ou a prestação de serviços»1213.  

Os acordos de gestão e de cooperação só revelam para efeito de aferição do 

financiamento maioritário se se entender que revestem caráter oneroso. No caso de 

exclusão dos acordos do DL n.º138/2013, o financiamento maioritário deve ser aferido 

em relação aos restantes meios de financiamento, direto ou indireto.  

Contudo, BERNARDO AZEVEDO alerta para a distinção entre financiamento 

comunitário e financiamento nacional. Apesar de ambos integrarem o conceito de 

«financiamento público», o art.2º n.º2 a) ii) do CCP limita o financiamento público 

superior a 50% às verbas dos orçamentos das entidades elencadas no art.2º n.º1 do CCP, 

ou seja, para efeitos do art.2º n.º2 a) ii) do CCP apenas releva o financiamento público 

nacional1214.  

 

Perante o exposto, entendemos que as IPSS, após análise de cada caso em concreto, 

são passíveis de preencher o requisito do financiamento maioritário. Resulta desse 

 
1213Cfr. Art.2º n.º1 5) da Diretiva 2014/24/UE.  
1214Cfr.AZEVEDO, BERNARDO, «Contratação Pública e Fundos Comunitário», in «Revista de Direito Público e Regulação», 
Cedipre, Maio, n.º1, 2009, pág.6. 
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entendimento, a não assunção dos riscos que decorrem do desenvolvimento da atividade 

objeto dos acordos de gestão e de cooperação, uma vez que o Estado funciona como 

garante. Em conformidade, as IPSS atuam no contexto de uma mercado próprio e 

protegido.  

2.3.3. O controlo de gestão 

O controlo de gestão para a aceção de qualificação de uma entidade como 

«organismo de direito público» deve ser suscetível de criar uma relação de dependência, 

relativamente a uma das entidades elencadas no art.2º n.º1 do CCP, capaz de influenciar 

de modo determinante, a tomada de decisões da entidade em matéria de contratos 

públicos.  

Importa sublinhar que o critério do «controlo de gestão» apresenta uma certa 

indeterminação, na medida em que não possui um «sentido fixo». Ao contrário do que 

sucede com os dois restantes requisitos alternativos, não nos encontramos perante 

«dados mesuráveis», cuja verificação se concretiza mediante a apresentação de uma 

percentagem superior a 50%, tão-pouco é claro, em concreto, que espécie de 

intervenção na gestão das IPSS ou sanção é passível de concretizar o requisito em 

análise. 

Nesse sentido, TIAGO F. DE FREITAS oferece o que ele designa como «linhas de 

apoio para a densificação do conceito» relacionadas com os fatores do i) Momento do 

controlo de gestão; ii) A intensidade do controlo de gestão e iii) O objeto do controlo1215.  

Apesar de o art.4º n.º2 do DL n.º138/2013 consagrar a autonomia de organização, 

gestão e de administração das IPSS, os poderes de controlo do Estado apresentam-se 

como um «mal necessário» ou o «reverso da moeda» do financiamento, incentivo e 

estímulo Estadual às IPSS e são legitimados constitucionalmente pelos art.63º n.º5 e art. 

267º n.º 6 da CRP.  

O art.63º n.º5 é bastante claro nesse sentido ao expressar que «o Estado apoia e 

fiscaliza, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das instituições particulares 

de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse público sem carácter 

lucrativo». Quanto ao art.267º n.º6 da CRP, LICÍNIO LOPES entende que o âmbito de 

aplicação subjetivo do art.267º n.º6 abrange o exercício de funções públicas em sentido 

amplo, incluindo a atividade material ou técnica onde se integra a delegação de funções 

 
1215Ordem invertida. Cfr.FREITAS, TIAGO FIDALGO DE, «O “controlo de gestão” nos organismos de direito público e as pessoas 
coletivas de (mera) utilidade pública – Ac. do TCA sul de 2.4.2009, P.4850/09» in Caderno de Justiça Administrativa, nº83, Braga, 
Setembro/Outubro 2010, pág.33-34. 
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no domínio da atividade de prestações. Segundo o autor, o preceito não procede a uma 

distinção de entidades, «as entidades privadas que exerçam poderes públicos podem ser 

sujeitas, nos termos da lei, a fiscalização administrativa»1216, estendendo o âmbito de 

aplicação subjetivo a «toda e qualquer entidade privada que, independentemente do 

título (lei, ato administrativo ou contratos), seja investida no exercício de funções 

administrativas»1217.  

LICINIO LOPES entende que o controlo exercido sobre as IPSS constitui um 

mecanismo que permite apurar se as IPSS são merecedoras do financiamento público 

direto e indireto e do estatuto jurídico privilegiado de que beneficiam. No entendimento 

do autor «o Estado não pode “alienar” as suas funções, os seus poderes, reconhecer 

estatutos de privilégio, e, simultaneamente, demitir-se do exercício dos necessários e 

adequados poderes de controlo»1218.  

O controlo administrativo sobre as pessoas coletivas de utilidade pública em geral 

inicia-se no próprio procedimento de declaração de utilidade pública12191220e prolonga-

se, quanto às IPSS, no EIPSS e nos diplomas avulsos em matéria de cooperação.  

Quanto ao EIPSS, é preciso relembrar as importantes alterações que se verificaram 

em relação à primeira versão do EIPSS e as novidades introduzida pelo NEIPSS. Logo 

a priori, importa mencionar a revogação do art.32º e do art.33º do EIPSS, que serviram 

de motivação de ambas as decisões do STA1221. O art.32º do EIPSS (atos sujeitos a 

autorização) foi revogado pelo DL n.º89/85, de 1 de Abril, visto o artigo não assegurar, 

em termos práticos, a eficácia que se pretendia e reduzir «de algum modo a natureza 

privada das instituições, que importa, acima de tudo, salvaguardar»1222. A revogação do 

art.33º do EIPSS (atos sujeitos a visto) foi operada pelo NEIPSS.  

O art.33º n.º3 do anterior EIPSS, entretanto revogado, declarava que «as contas das 

instituições não estão sujeitas a julgamento do Tribunal de Contas». O novo EIPSS não 

conservou o preceito, tão-pouco contempla uma norma semelhante. Logo, é possível 

depreende-se que as contas das IPSS estão sujeitas a julgamento do Tribunal de Contas. 

Importa por isso analisar, em traços gerais, em que termos as contas das IPSS se 

encontram sujeitas ao poder de fiscalização do Tribunal de Contas. 

 
1216Cfr.Art.267º n.º6 da CRP. 
1217Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.460-461. 
1218Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.463-464. 
1219Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.453-454. 
1220Nomeadamente quanto aos requisitos a preencher pelas entidades para a declaração de utilidade pública, exemplo art.2º, art.4º e 
art. 5º do DL n.º 391/2007, de 13 de Dezembro. 
1221Cfr. ac. do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 8 de Outubro de 2002, Processo n.º 1308/02 e no ac. do Supremo 
Tribunal Administrativo (STA) de 19 de Dezembro de 2006, do Processo n.º025/05. 
1222Cfr. DL n.º89/85, de 1 de Abril.  
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O art.214º n.º1 da CRP consagra que «o Tribunal de Contas é o órgão supremo de 

fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas que a lei 

mandar submeter-lhe (…).Assim o art.1º da LOPTC1223, «o Tribunal de Contas fiscaliza 

a legalidade e regularidade das receitas e das despesas públicas, aprecia a boa gestão 

financeira e efetiva responsabilidades por infrações financeiras». 

O preceito da CRP é bastante para efeito de legitimação da sujeição das contas das 

IPSS à apreciação da jurisdição do Tribunal de Contas, visto o financiamento público 

das IPSS representar uma despesa pública.  

O art.2º n.º3 da LOPTC estende o âmbito de competência do Tribunal de Contas às 

«entidades de qualquer natureza que (…) sejam beneficiárias, a qualquer título, de 

dinheiros ou outros valores públicos, na medida necessária à fiscalização da legalidade, 

regularidade e correção económica e financeira da aplicação dos mesmos dinheiros e 

valores públicos»1224.  

Se por um lado, essa despesa pública acaba por representar o financiamento de um 

serviço público, o serviço de saúde, por outro, as IPSS gerem as verbas públicas em 

nome próprio, logo, respondem pelos atos de gestão praticados. O Estado financia a 

atividade desenvolvida pelas IPSS e às IPSS cabe gerir o dinheiro público que lhe é 

atribuído de acordo com os parâmetros de eficiência e eficácia. As IPSS estão ainda 

incumbidas no dever de prestar contas, esta obrigação é «inerente à gestão dos fundos 

públicos»1225.  

As formas de fiscalização não são uniformes, ou seja, não se impõe que sejam 

idênticas para todos os tipos ou espécies de despesa pública. Pode ser implementado um 

controlo específico «intensificado» para as «subvenções, renúncia a créditos, 

bonificações ou garantias de créditos alheios, “despesas fiscais” (isenções, perdões, 

etc.)» 1226 . O financiamento público das IPSS integra os exemplos oferecidos por 

GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, na medida em que o financiamento se 

traduz numa verdadeira subvenção e o regime fiscal das IPSS ser composto 

maioritariamente por isenções fiscais.  

As IPSS ficam sujeitas à fiscalização concomitante1227 e sucessiva1228 do Tribunal de 

Contas quanto aos fundos públicos auferidos. Isto significa que as contas das IPSS não 

 
1223Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas - Lei n.º 20/2015, de 9 de Março. 
1224Com destaque ainda para o art.2º n.º2 g), da LOPTC, «As fundações de direito privado que recebam anualmente, com caráter de 
regularidade, fundos provenientes do Orçamento do Estado ou das autarquias locais, relativamente à utilização desses fundos». 
1225Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.480-481. 
1226Cfr.CANOTILHO, J.J. GOMES e MOREIRA, VITAL, «CRP – Constituição da República Portuguesa Anotada – Artigos 108º a 
296º», VOL II, Coimbra Editora, 2010, pág.576. 
1227Cfr.Art.49º da Lei n.º 20/2015, de 9 de Março. 
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estão sujeitas à fiscalização prévia deste tribunal, esta modalidade incide apenas sobre 

«a legalidade e o cabimento orçamental dos atos e contratos de qualquer natureza que 

sejam geradores de despesa ou representativos de quaisquer encargos e 

responsabilidades, diretos ou indiretos, para as entidades referidas no n.º 11229, e nas 

alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 2.º 1230bem como para as entidades, de qualquer 

natureza, criadas pelo Estado ou por quaisquer outras entidades públicas para 

desempenhar funções administrativas originariamente a cargo da Administração Pública, 

com encargos suportados por financiamento direto ou indireto, incluindo a constituição 

de garantias, da entidade que os criou»1231.  

Apesar de LICÍNIO LOPES aludir para a possibilidade de a sujeição das contas das 

IPSS ao Tribunal de Contas poder representar uma limitação à liberdade de gestão das 

IPSS, conclui que é na não sujeição ao sistema de fiscalização prévia e na liberdade 

decisória concedida ao Tribunal, relativamente ao exercício da fiscalização sucessiva e 

concomitante, que reside a concordância prática entre, por um lado, os valores de 

transparência, legalidade e boa gestão dos fundos públicos e, por outro, da autonomia 

privada de gestão das instituições1232.  

O controlo do Tribunal de Contas enquadra-se quanto ao «momento do controlo» no 

controlo ex post ou a posteriori que não se afigura como suficiente para preenchimento 

do requisito do controlo de gestão1233.  

Quanto à «intensidade do controlo», interessa referir que existem diferentes graus ou 

nível de intensidade. No nível mínimo situa-se o controlo «meramente certificativo», 

em que a entidade verifica a «conformidade das medidas tomadas com os respetivos 

parâmetros», que pode implicar a apresentação de relatórios. No nível máximo insere-se 

o poder de dissolução da pessoa coletiva. No nível intermédio situam-se, entre outros 

poderes, o poder de exigir a apresentação de relatórios, a faculdade de impor um 

determinado perfil de gestão e o poder de suspensão da atividade desenvolvida pela 

                                                                                                                                
1228Cfr. Art.50º e ss da Lei n.º 20/2015, de 9 de Março. 
1229Cfr. Art.2º n.º1 da Lei n.º 20/2015, de 9 de Março, «Estão sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo financeiro do Tribunal 
de Contas as seguintes entidades: a) O Estado e seus serviços; b) As regiões autónomas e seus serviços; c) As autarquias locais, suas 
associações ou federações e seus serviços, bem como as áreas metropolitanas; d) Os institutos públicos; e) As instituições de 
segurança social». 
1230Cfr.2º n.º2 a), b) e c) da Lei n.º20/2015/, de 9 de Março, «Também estão sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo financeiro 
do Tribunal as seguintes entidades: a) As associações públicas, associações de entidades públicas ou associações de entidades 
públicas e privadas que sejam financiadas maioritariamente por entidades públicas ou sujeitas ao seu controlo de gestão; b) As 
empresas públicas, incluindo as entidades públicas empresariais; c) As empresas municipais, intermunicipais e regionais». 
1231Cfr. Art.5º n.º1 c) da Lei n.º20/2015, de 9 de Março. 
1232Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.483. 
1233Cfr.FREITAS, TIAGO FIDALGO DE, «O “controlo de gestão” nos organismos de direito público e as pessoas coletivas de 
(mera) utilidade pública – Ac. do TCA sul de 2.4.2009, P.4850/09», ob.cit,, pág.34. 
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pessoa coletiva1234. Neste contexto, releva analisar os poderes conferidos pelo EIPSS ao 

Estado.  

O atual EIPSS atribui ao Estado o poder de inspeção, auditoria e de fiscalização 

sobre as IPSS, com a faculdade de ordenar a realização de inquéritos, sindicâncias e 

inspeções1235. O EIPSS prevê ainda a possibilidade de destituição judicial dos órgãos de 

administração com fundamento na «prática reiterada de atos ou a omissão sistemática 

do cumprimento de deveres legais ou estatutários pelos órgãos de administração quando 

sejam prejudiciais aos interesses da instituição ou dos seus beneficiários», poder 

atribuído ao membro do Governo responsável pela área da segurança social num amplo 

leque de situações, nomeadamente quando não sejam apresentadas as contas do 

exercício durante dois anos consecutivos e nos termos dos procedimentos definidos pelo 

art.14º-A do EIPSS ou quando não seja apresentado ou aprovado o programa adequado 

ao restabelecimento da legalidade e do equilíbrio financeiro, nos termos do art.14º-A 

n.º4 e n.º5 do EIPSS 1236 . O procedimento judicial de destituição dos órgãos de 

administração está regulado nos artigos 35º-A e art.35º-B do EIPSS. 

O EIPSS contempla ainda a suspensão dos órgãos sociais obrigatórios quando se 

verifica a necessidade urgente de salvaguardar interesses dos beneficiários, da 

instituição ou do Estado. A suspensão é requerida pelo Ministério Público e depende do 

procedimento judicial aplicável no caso de destituição dos órgãos de administração1237; 

o encerramento administrativo dos estabelecimentos quando ficar comprovado que o 

respetivo funcionamento decorre de modo ilegal ou quando apresentam «graves 

condições de insalubridade, inadequação das instalações, ou deficientes condições de 

segurança, higiene e conforto dos beneficiários»1238e a requisição de bens , onde  os 

bens afetos às atividades das instituições podem ser utilizados com o mesmo fim e na 

mesma área por outras instituições ou serviços oficiais, nos casos em que as instituições 

são extinguidas ou quando a respetiva atividade se encontra suspensa12391240. 

 
1234Cfr.FREITAS, TIAGO FIDALGO DE, «O “controlo de gestão” nos organismos de direito público e as pessoas coletivas de 
(mera) utilidade pública – Ac. do TCA sul de 2.4.2009, P.4850/09» ob.cit, pág.35. 
1235Cfr.Art.34º n.º1 do EIPSS. 
1236Cfr.Art.35º n.º1 e n.º2 do EIPSS. 
1237Cfr.Art.36º e art.35º-A do EIPSS. 
1238Cfr.Art.37º do EIPSS. 
1239Cfr.Art.38º n.º1 do EIPSS. 
1240Cfr.Art.38º n.º 2 do EIPSS «A requisição cessa: a) Quando os bens deixarem de ser necessários ao exercício das ações a que 
estavam afetos; b) Logo que as instituições voltem a assegurar a efetiva realização das mesmas atividades; c) Quando houver lugar a 
atribuição definitiva de bens».  
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Os poderes de fiscalização (art.34º n.º2) e de encerramento administrativo dos 

estabelecimentos (art.37º n.º1) são exercidos pelos serviços competentes do ministério 

responsável pela área da segurança social; o procedimento cautelar para suspensão dos 

órgãos sociais obrigatórios depende de requerimento do Ministério Público (art.36º n.º1) 

enquanto o poder de destituição dos órgãos de administração (art.35º n.º2) e de 

requisição de bens (art.38º n.º1) é exercido pelo membro do Governo responsável pela 

área da segurança social.  

Ao amplo leque de poderes é preciso acrescentar o regime sancionatório previsto no 

EIPSS, em alguns casos mais agravado do que o previsto no Código de Procedimento 

Administrativo para as pessoas coletivas públicas1241.  

Importa realçar que o regime jurídico de ingerência do Estado na atuação e gestão 

das IPSS é uniforme na medida em que inexiste uma distinção entre as IPSS que 

recebem apoios financeiros públicos e as que não são beneficiárias desses apoios, aqui 

se incluem as IPSS que se encontram e as que não se encontram vinculadas a acordos de 

gestão e de cooperação. Apenas o art.23º n.º1 e n.º2 do EIPSS refere essa dualidade de 

situações1242.  

Da matéria exposta resulta que a intensidade do controlo exercido pelo Estado sobre 

as IPSS apresenta os três níveis de intensidade. Contudo, e quanto aos poderes de 

intensidade máxima, como o poder de destituição dos órgãos de administração (art.35º 

n.º2) ou o poder de encerramento administrativo dos estabelecimentos (art.37º n.º1) 

apenas pode ser exercido em situações restritas.  

Por último, e no que concerne ao «objeto do controlo», no qual importa distinguir o 

controlo de legalidade (controlo exercido com base no cumprimento de regras jurídicas 

pré-determinadas) do controlo de oportunidade ou mérito (desde a economia, eficiência, 

eficácia ao grau de realização de objetivos), a margem de controlo é mais significativa 

no controlo de mérito1243. 

Quanto às IPSS vinculadas a acordos de gestão e de cooperação, ao abrigo do regime 

jurídico do DL n.º138/2013, são afirmadas e reafirmadas as preocupações quanto à 

eficácia, eficiência e sustentabilidade financeira dos acordos, não apenas como 

princípios orientadores da atuação das IPSS1244 mas também enquanto preocupações 

 
1241Matéria já analisada no Capítulo I - O Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
1242Cfr.Art. 23ºn.º1 «A empreitada de obras de construção ou grande reparação pertencentes às instituições, devem observar o 
estabelecido no Código dos Contratos Públicos, com exceção das obras realizadas por administração direta até ao montante máximo 
de 25 mil euros; n.º2 - O disposto no número anterior não se aplica às instituições que não recebam apoios financeiros públicos». 
1243Cfr.FREITAS, TIAGO FIDALGO DE, «O “controlo de gestão” nos organismos de direito público e as pessoas coletivas de 
(mera) utilidade pública – Ac. do TCA sul de 2.4.2009, P.4850/09» ob.cit,, pág.34-35. 
1244Cfr. Art.4º n.º1 d) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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que motivam e fundamentam a existência de estudos prévios à celebração dos 

acordos1245.  

É possível extrair da matéria exposta que o controlo do Estado não se limita a um 

controlo de legalidade, abrange também o controlo de mérito, mediante um juízo sobre 

a eficiência (menores custos nos meios utilizados) e a eficácia (obtenção de melhores 

resultados com menores custos) económico-financeira da aplicação do financiamento 

público1246.  

Quanto a questão de saber se o controlo de gestão é passível de influenciar, 

decisivamente as decisões das IPSS, TIAGO F. DE FREITAS defende que «não é claro 

se algum fator [momento do controlo, intensidade do controlo e objeto do controlo] é 

suficiente para, por si, determinar que existe “controlo de gestão” ou se, e em que 

medida, são cumulativos». Se por um lado, o autor conclui que a verificação de um dos 

fatores não é passível de conduzir ao preenchimento do critério do controlo de gestão. 

Por outro, e perante a inexistência de uma hierarquia entre os três fatores enunciados, 

pode a falta de um ser compensada pela maior intensidade do outro1247.   

Em suma, se é certo que a autonomia de atuação e gestão das IPSS não pode ser 

interpretada em termos absolutos - visto estarem sujeitas aos mecanismos de controlo e 

interferência do Estado e do Tribunal de Contas – a verificação do critério do «controlo 

de gestão» é passível de discussão. Contudo, entendemos que não é viável concluir que 

os poderes conferidos ao Estado permitem influenciar decisivamente (sublinhado nosso) 

as IPSS em matéria de Contratação Pública.  

Daqui decorre que o critério da sujeição das IPSS ao poder determinante do Estado é 

passível de ser confirmado através do preenchimento do segundo critério alternativo: o 

financiamento maioritário do Estado.  

Perante o exposto, concluímos que as IPSS vinculadas ao DL n.º138/2013 após a 

análise de cada IPSS em concreto (sublinhado nosso) são entidades dotadas de 

personalidade jurídica/coletiva, criadas especificamente para satisfazer necessidades de 

interesse geral, sem carácter industrial ou comercial (art.2º n.º2 a), i) do CCP), e podem 

ser maioritariamente financiadas pelo Estado (art.2º n.º2 a) ii) e art.2º n.º1 a) do CCP) 

logo, são suscetíveis de ser classificadas juridicamente como «organismos de direito 

público» e entidades adjudicantes para efeito de aplicação da Parte II do CCP. 

 
1245Cfr.Art.6ºn.º1 e art.14º a) do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
1246Cfr.LOPES, LICÍNIO, «As Instituições Particulares de Solidariedade Social», ob.cit., pág.472-473. 
1247Cfr.FREITAS, TIAGO FIDALGO DE, «O “controlo de gestão” nos organismos de direito público e as pessoas coletivas de 
(mera) utilidade pública – Ac. do TCA sul de 2.4.2009, P.4850/09», ob.cit., pág.36. 
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Caso se conclua que as IPSS não são «organismos de direito público». A extensão do 

conceito de «entidade adjudicante» pode, ainda assim, operar em relação às IPSS 

(«entidades não referidas no art.2º ou no art.7º n.º1») por força do art.275º. 

Parece ser esse o entendimento do NEIPSS relativamente aos contratos de 

empreitadas de obras públicas art.23º, fixando o NEIPSS um limite mais reduzido de 25 

000 EUR (art.23º n.º1), comparativamente ao art. 275º n.º1 b) do CCP, para a 

observância das regras do CCP para as IPSS que recebam apoios financeiros públicos 

(art.23º n.º2), não especificando a percentagem desse financiamento, ao contrário do 

que sucede no art.275º n.º1 a) do CCP «sejam financiadas diretamente em mais de 

50%». Pelo que se aplica o art.23º do EIPSS a maioria das IPSS.  

 

Em consequência, o âmbito subjetivo de aplicação da Parte II do CCP pela via do 

art.2º n.º2ª) ou do art.275º do CCP pode ser preenchido.  

 
Os acordos de gestão e de cooperação disciplinados pelo DL n.º 138/2013, de 9 de 

Outubro, constituem novos acordos de gestão e de cooperação, na medida em que 

possuem diversas particularidades, mormente no que respeita à opção pela limitação do 

parceiro do Estado ao universo das IPSS, que os distancia do regime jurídico do D n.º 

139/2013, de 9 de Outubro (convenções) e da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho, 

[celebrados entre o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) e as instituições 

particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas] (sublinhado nosso) e os 

aspetos específicos dos acordos que os afasta da Portaria n.º196-A/2015, de 1 de Julho, 

e, de modo mais evidente, da parceria contratual (DL n.º 111/2012, de 23 de Maio), 

deste último quer pelos fins lucrativos dos parceiros do Estado, quer pela natureza 

jurídica dos acordos de gestão e de cooperação.  

A novidade dos acordos de gestão e de cooperação em apreço resulta ainda da 

introdução destes instrumentos jurídico-contratuais entre o Estado e as IPSS ao domínio 

da saúde em moldes ou termos próximos - mas, ainda assim, não conformes- aos 

acordos celebrados no âmbito da segurança social.  
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Conclusão 
 

I. O Terceiro Setor abrange um conjunto diversificado de entidades 

representativas de formas de organização de atividades de produção e 

distribuição de bens e prestação de serviços.  

II. O conceito de Terceiro Setor é um conceito difuso e híbrido que agrega 

entidades heterogéneas: as IPSS, associações, cooperativas, mutualidades, 

fundações, organizações religiosas e os sindicatos. 

III. O Terceiro Setor constitui uma realidade intermédia, distinto do Estado 

(Primeiro Setor) e do Mercado (Segundo Setor). 

IV. As Organizações do Terceiro Setor (OTS) surgem no seio da comunidade 

civilística representando formas jurídico-privadas de organização e atuação 

administrativa.  

V. Face à crescente importância que as OTS têm vindo a assumir nos vários 

domínios da ação social, vários autores defendem a criação de um setor 

autónomo do Estado e do Mercado, de modo a abranger as instituições não-

lucrativas constituídas sob o desígnio do princípio da solidariedade. A 

doutrina avança com propostas de criação de um «Terceiro Setor», com a 

subcategoria do «subsetor da solidariedade social» ou a constituição de um 

«Quarto Setor» dedicado às pessoas coletivas de utilidade pública. 

VI. As pessoas coletivas de utilidade pública integram, conjuntamente com as 

sociedades de interesse coletivo, as instituições particulares de interesse 

público.  

VII. Integram a categoria de pessoa coletiva de utilidade pública: as pessoas 

coletivas de mera utilidade pública, as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS). 

VIII. As instituições particulares de solidariedade social (IPSS) são pessoas 

coletivas que cumulativamente: são desprovidas de finalidade lucrativa; são 

constituídas exclusivamente por iniciativa de particulares; e possuem o 

propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de 

solidariedade, além de não serem administrados pelo Estado ou por outro 

organismo público.  

IX. As pessoas coletivas de utilidade públicas ficam sujeitas ao DL n.º 460/77, de 

7 de Novembro, alterado e republicado pelo DL n.º 391/2007, de 13 de 
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Dezembro, Regime Jurídico das Pessoas Coletivas de Utilidade Pública 

(RJPCUP), que apesar de não esgotar a disciplina das pessoas coletivas de 

utilidade pública, regula matérias de relevo como a declaração de utilidade 

pública.  

X. As IPSS regem-se por um Estatuto próprio, o Estatuto das Instituições de 

Solidariedade Social (EIPSS), DL n.º 119/83, de 15 de Fevereiro, 

recentemente republicado pelo DL n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro 

(NEIPSS) e alterado pela Lei n.º 76/2015, de 28 de Julho.  

XI. A inserção das IPSS nas instituições particulares de interesse público e, 

dentro destas, nas pessoas coletivas de utilidade pública deve ser acautelada 

mediante a referência às particularidades do regime jurídico previsto no 

RJPCUP e no NEIPSS.  

XII. O NEIPSS manteve a inconstitucionalidade orgânica patente no anterior 

EIPSS. 

XIII. O NEIPSS introduz várias alterações ao anterior EIPSS que denotam um 

carácter marcadamente «publicista» que poderá suscitar dúvidas quanto à 

respetiva constitucionalidade material.  

XIV. O NEIPSS deve ser interpretado em sentido restrito.  

XV. As IPSS são pessoas coletivas de direito privado. 

XVI. A disciplina jurídica das IPSS encontra-se dispersa em um conjunto alargado 

de diplomas legais.  

XVII. A IPSS podem ser instituições de tipo fundacional (fundações e os institutos) 

ou associativo (associações de solidariedade social, irmandades da 

misericórdia, casas do povo, associações mutualistas e as cooperativas de 

solidariedade social). 

XVIII. As IPSS podem agrupar-se em uniões, federações e confederações. 

XIX. A Constituição da República Portuguesa impõe ao Estado o dever de apoiar e 

fiscalizar, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das instituições 

particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse 

público sem carácter lucrativo. 

XX. O «apoio» do Estado é materializado na Lei de Bases da Economia Social, no 

EIPSS e mediante a previsão de conjunto alargado de isenções fiscais 

(RJPCUP): EBF; IRC; IRS; IMI; IMT; IS; IUC; IVA; LEO de 2015; Código 
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dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e 

CPC. 

XXI. O direito à proteção da saúde integra a Constituição Social (art.64º). 

XXII. A Constituição Social corresponde à Parte I, Título III Capítulo II, da 

Constituição da República Portuguesa (CRP) e agrega o art. 63.º (Segurança 

social e solidariedade); Art. 64.º (Saúde); Art. 65.º (Habitação e urbanismo); 

Art. 66.º (Ambiente e qualidade de vida); Art. 67.º (Família); Artigo 68.º 

(Paternidade e maternidade); Art. 69.º (Infância); Art. 70.º (Juventude); 

Artigo 71.º (Cidadãos portadores de deficiência) e Art. 72.º (Terceira idade). 

XXIII. O direito à saúde possui uma dupla dimensão: negativa e positiva.  

XXIV. A Constituição incumbe o Estado de uma série de atribuições e deveres 

legiferantes tendentes à criação de condições legais e estruturais de 

concretização dos deveres ínsitos no art.64º, mormente, a criação de um 

Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

XXV. A Constituição não deixa ao acaso ou à discricionariedade do legislador os 

modos de efetivação do direito à saúde.  

XXVI. O art.64º fixa instruções de conteúdo determinável, aferível pela vida da 

interpretação.  

XXVII. Apenas no domínio da afetação dos recursos financeiros e humanos 

disponíveis é possível detetar alguma margem de discricionariedade do 

legislador. 

XXVIII. Perante a inércia do Estado no cumprimento das diretrizes constitucionais é 

possível invocar a existência de uma inconstitucionalidade por omissão ou, 

no caso de incumprimento, (ex: revogação do SNS) de uma 

inconstitucionalidade por ação.  

XXIX. Impera no presente domínio o princípio da proibição do retrocesso social. 

XXX. A CRP impõe a criação de um Serviço Nacional de Saúde «universal», 

«geral» e «tendencialmente gratuito», de gestão «descentralizada» e 

«participada». 

XXXI. A «universalidade» corresponde ao âmbito subjetivo do SNS, «todos têm 

direito à proteção da saúde» (art.64º n.º1 da CRP).  

XXXII. A universalidade impõe ao poder legislativo o respeito pelo direito de acesso 

dos cidadãos ao SNS, sob a égide do princípio da igualdade (art.13º da CRP).  
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XXXIII. No domínio da universalidade é necessário distinguir o termo «utente» de 

«beneficiário».  

XXXIV. O conceito de «utente» é mais amplo e o conceito de beneficiário mais 

restrito, na medida em que o primeiro inclui os beneficiários e os não 

beneficiários do SNS.  

XXXV. A Base XXV da Lei de Bases da Saúde (LBS) elenca a franja populacional 

abrangida pelo conceito de «beneficiários» do SNS: i) os cidadãos 

portugueses; ii) os cidadãos nacionais de Estados membros das Comunidades 

Europeias, nos termos das normas comunitárias aplicáveis iii) os cidadãos 

estrangeiros residentes em Portugal, em condições de reciprocidade, e iv) os 

cidadãos apátridas residentes em Portugal. 

XXXVI. O princípio da universalidade do SNS deve ser articulado com o princípio da 

igualdade, o princípio geral de equiparação entre portugueses e estrangeiros e 

o princípio da proporcionalidade. Os princípios mencionados reduzem o 

poder do legislador na previsão de exceções ou restrições ao direito de acesso 

ao SNS. 

XXXVII. A «generalidade» delimita o âmbito objetivo do SNS. 

XXXVIII. A generalidade impõe a agregação no SNS dos serviços de cuidados, 

promoção, prevenção e tratamento de determinadas doenças.  

XXXIX. A Constituição determina que a proteção da saúde seja realizada através de 

um sistema nacional de saúde que atendendo às condições económicas e 

sociais dos cidadãos seja «tendencialmente gratuito». 

XL. A tendencial gratuitidade do serviço nacional de saúde não foi ab initio o 

princípio consagrado na Constituição. A versão original da Constituição de 

1976 consagrava o princípio da gratuitidade do SNS.  

XLI. A revisão constitucional operada pela Lei n.º 1/89, de 8 de Julho, procedeu à 

substituição do princípio da gratuitidade pelo princípio da «tendencial» 

gratuitidade. 

XLII. O princípio da «gestão descentralizada» configura o serviço nacional de 

saúde como parte integrante da administração indireta ou mediata do Estado.  

XLIII. A «gestão participada» remete para o princípio da participação dos 

interessados na gestão efetiva dos serviços administrativos (art.267º n.º1 da 

CRP) e o princípio da democracia participativa [art.2º e art.9º c) da CRP]. 
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XLIV. A Constituição no seu art.64º não impõe ou fixa os mecanismos ou a 

intensidade de participação dos particulares na gestão do SNS. Contudo, 

decorre da jurisprudência do Tribunal Constitucional que devem ser 

assegurados os mecanismos da representação de interesses. Ex: a presença 

nos órgãos consultivos de associações de utentes e associações 

representativas dos profissionais de saúde.  

XLV. Decorre da Base XII n.º1 da Lei de Bases da Saúde (LBS) que os direitos e 

deveres fixados no diploma para o sistema de saúde são alargados às relações 

jurídicas constituídas no âmbito do SNS. 

XLVI. Apesar de o direito à saúde ser um direito social, alguns direitos e deveres 

atribuídos aos utentes do SNS constituem direitos, liberdades e garantias.  

XLVII. O conceito de «sistema de saúde» e de «rede nacional de prestação de 

cuidados de saúde» é mais abrangente do que o conceito de serviço nacional 

de saúde.  

XLVIII. O SNS abrange todas as instituições e serviços oficiais prestadores de 

cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde (MS) (Base XII n.º2).  

XLIX.  A Constituição não consagra um modelo de monopólio do setor público no 

domínio da saúde. Contudo, cabe ao Estado a disciplina e a fiscalização do 

setor privado de prestação de cuidados de saúde, bem como a articulação 

destas com o serviço nacional de saúde [art.64º n.º3 d) e Base XII n.º3 da 

LBS]. 

L. Surge neste contexto vozes que afirmam a existência de um «Mercado de 

Saúde» ou «New public managment» [Nova Gestão Pública (NPG)]. 

LI. Quanto aos serviços e organismos integrados no serviço nacional de saúde, o 

art.7º da LOMS determina que integram o SNS todos os serviços e entidades 

públicas prestadoras de cuidados de saúde, designadamente os agrupamentos 

de centros de saúde, os estabelecimentos hospitalares, independentemente da 

sua designação, e as unidades locais de saúde. 

LII. Quanto aos centros de saúde, estes são o suporte funcional da rede de 

prestação de cuidados de saúde primários. 

LIII. A rede de cuidados de saúde primários é constituída pelos centros de saúde 

integrados no SNS, pelas entidades do sector privado, com ou sem fins 

lucrativos, que prestem cuidados de saúde primários a utentes do SNS nos 

termos de contratos celebrados ao abrigo da legislação em vigor, e, ainda, por 
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profissionais e agrupamentos de profissionais em regime liberal, constituídos 

em cooperativas ou outras entidades, com quem sejam celebrados contratos, 

convenções ou acordos de cooperação. 

LIV. Os centros de saúde são serviços públicos de prestação de cuidados de saúde 

primários, dotados de autonomia técnica e administrativa. 

LV. Os centros de saúde podem revestir as seguintes formas de organização e 

natureza jurídica: i) Centros de saúde e agrupamento de centros de saúde 

(ACES) integrados nas ARS, com os seus serviços desconcentrados e 

desprovidos de personalidade jurídica; ii) Centros de saúde integrados em 

Unidades Locais de Saúde (ULS), E.P.E., a par de estabelecimentos 

hospitalares.  

LVI. Dentro do sistema de saúde encontramos ainda os: i) Centros de saúde com 

gestão concessionada através do instrumento do contrato de gestão; ii) 

Estabelecimentos de entidades privadas, com ou sem fins lucrativos 

integrados na rede de cuidados de saúde primários mediante a celebração de 

contratos de colaboração e os iii) Postos médicos privados de empresas para 

prestação de cuidados de saúde primários aos respetivos trabalhadores e seus 

dependentes. 

LVII. Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) são serviços de saúde com 

autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que 

integram um ou mais centros de saúde.  

LVIII. Os ACES são serviços desconcentrados da respetiva Administração Regional 

de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), cabendo a esta última o poder de direção sobre os 

ACES. 

LIX. Os ACES visam garantir a prestação de cuidados de saúde primários à 

população de determinada área geográfica. Para tal desenvolvem, entre outras 

funções, atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestam 

cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados e atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, 

controlo e avaliação dos resultados. 

LX. Formam a estrutura orgânica dos ACES: i) O diretor executivo; ii) O 

conselho executivo; iii) O conselho clínico e de saúde e iv) O conselho da 

comunidade. 
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LXI. Os ACES podem compreender: i) Unidade de saúde familiar (USF); ii) 

Unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP); iii) Unidade de 

cuidados na comunidade (UCC); iv) Unidade de saúde pública (USP); v) 

Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) e vi) Outras unidades 

ou serviços, propostos pela respetiva ARS, I. P., e aprovados por despacho do 

Ministro da Saúde, e que venham a ser considerados como necessários. 

LXII. Cada centro de saúde componente de um ACES funciona, no mínimo, uma 

USF ou UCSP e uma UCC ou serviços desta. 

LXIII. Cada ACES tem somente uma USP e uma URAP. 

LXIV. Constituem instrumentos de gestão dos ACES: i) O regulamento interno; ii) 

Os planos plurianuais e anuais de atividades e respetivos orçamentos ; iii) Os 

relatórios de atividades e iv) O contrato-programa. 

LXV. Quanto às Unidades Locais de Saúde (USL), E.P.E., no âmbito do serviço 

nacional de saúde, foram criadas as ULS: i) De Matosinhos, E.P.E. a; ii) ULS 

do Norte Alentejano, E.P.E. a; iii) ULS da Guarda, E.P.E. a; iv) ULS do 

Baixo Alentejo, E.P.E. a; v) ULS do Alto Minho, E.P.E. a; vi) ULS de 

Castelo Branco, E.P.E. a; vii) ULS do Nordeste, E.P.E. e a viii) ULS do 

Litoral Alentejano. 

LXVI. As ULS integram hospitais e centros de saúde. 

LXVII.  As ULS são pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial nos termos do 

regime do setor empresarial do Estado e das empresas públicas e do artigo 

18.º do anexo da Lei 27/2002, de 8 de Novembro.  

LXVIII. As ULS prestam cuidados de saúde primários e diferenciados.  

LXIX. O modelo uniforme em que assentava os estabelecimentos hospitalares do 

SNS sofreu significativas alterações. As alterações normativas afetaram a 

estrutura orgânica e os modelos de gestão dos estabelecimentos do SNS. 

LXX.  O novo regime jurídico da gestão hospitalar -Lei n.º 27/2002, de 8 de 

Novembro - tipifica os seguintes modelos de organização e de gestão dos 

estabelecimentos hospitalares: i) Os Estabelecimentos públicos, dotados de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, com ou sem 

autonomia patrimonial; ii) Os Estabelecimentos públicos, dotados de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e 

natureza empresarial; iii) Sociedades anónimas de capitais exclusivamente 
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públicos; iv) Os Estabelecimentos hospitalares públicos- entidades públicas 

empresariais; v) Os Estabelecimentos privados, com ou sem fins lucrativos, 

com quem sejam celebrados contratos nos termos do art.1º n.º2 da Lei n.º 

27/2002; vi) Os Estabelecimentos hospitalares em regime de convenção por 

grupos de médicos; vii) Os Estabelecimentos hospitalares em regime de 

gestão delegada e viii) Os Estabelecimentos hospitalares em regime de gestão 

e financiamento privado (art.2º n.º2 da Lei n.º27/2002, de 8 de Novembro). 

LXXI. No ordenamento jurídico português assistiu-se a um processo de 

transformação sucessiva do estatuto jurídico de um alargado número de 

estabelecimentos hospitalares. O estatuto jurídico dos estabelecimentos 

hospitalares foi alterado para o formato jurídico de sociedade anónima (S.A.), 

para, posteriormente, o estatuto jurídico dos (então) estabelecimentos 

hospitalares S.A. ser novamente alterado, desta feita para o formato jurídico 

de entidades públicas empresariais (E.P.E). 

LXXII. Com a publicação do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, acresce ao amplo 

leque de formatos jurídicos previsto na Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, e 

em diplomas avulsos, um novo modelo de organização e de gestão dos 

estabelecimentos hospitalares. 

LXXIII. Não integram o serviço nacional de saúde: os serviços centrais da 

administração direta do Estado e os organismos da administração indireta do 

Estado.  

LXXIV. Pertencem à administração direta do Estado os seguintes serviços centrais: i) 

A Secretária-Geral; ii) A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde; iii) A 

Direção-Geral da Saúde e o vi) Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências.  

LXXV. No âmbito do MS, são organismos da administração indireta do Estado (art.5º 

da LOMS): i) Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

(INFARMED), I. P.; ii) O Instituto Nacional de Emergência Médica, (INEM) 

I. P.; iii) O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), I. P.; iv) 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), I. P.; v) A 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. e vi) As Administrações 

Regionais de Saúde, I. P.. 

LXXVI. A ACSS, I.P. e as ARS, I.P são partes dos acordos de gestão e de cooperação 

celebrados com as IPSS ao abrigo do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro.  
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LXXVII. A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I.P.) e as 

Administrações Regionais de Saúde (ARS) são institutos públicos, integrados 

na administração indireta do Estado, dotados de autonomia administrativa e 

financeira e de património próprio. 

LXXVIII. A ACSS, I.P. prossegue as atribuições do Ministério da Saúde sob a 

superintendência e a tutela do respetivo ministro e possui jurisdição sobre 

todo o território continental e tem sede em Lisboa.  

LXXIX. A ACSS, I. P., assegura a gestão dos recursos financeiros e humanos do MS e 

do SNS, as instalações e equipamentos do SNS e procede à definição e 

implementação de políticas, da normalização, regulamentação e planeamento 

em saúde, em articulação com as ARS, I. P., no domínio da contratação da 

prestação de cuidados. 

LXXX. A estrutura orgânica da ACSS, I.P. é composta pelo: i) O conselho diretivo; ii) 

O fiscal único e iii) O conselho consultivo. 

LXXXI. As ARS, I.P., prosseguem as suas atribuições sob superintendência e tutela do 

membro do Governo responsável pela área da saúde.  

LXXXII. A Lei Orgânica das Administrações Regionais de Saúde (LOARS) e o 

Estatuto do serviço nacional de saúde (ESNS) preveem a existência de cinco 

ARS, I. P.: i) ARS do Norte, I. P., no Porto; ii) ARS do Centro, I. P., em 

Coimbra; iii) ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., em Lisboa; iv) ARS do 

Alentejo, I. P., em Évora e v) ARS do Algarve, I. P., em Faro, com 

correspondência ao nível II da NUTS. 

LXXXIII. As ARS, I. P., visam garantir à população da respetiva área geográfica de 

intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os 

recursos disponíveis às necessidades e o cumprimento de políticas e 

programas de saúde na sua área de intervenção.  

LXXXIV.  A estrutura orgânica das ARS, I. P. é composta por: i) Um Conselho 

diretivo (com composição variável, consoante a ARS); ii) O fiscal único e iii) 

Um conselho consultivo. 

LXXXV. A Lei Orgânica do MS, DL n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, introduziu 

importantes alterações: i) Na administração direta do Estado – extinção do 

Alto Comissariado da Saúde (ACS) e da Autoridade para os Serviços de 

Sangue e da Transplantação (ASST); ii) Na administração indireta - extinção 

do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.. 
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LXXXVI. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) é 

excluída do âmbito de aplicação do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 

LXXXVII. Contudo, no âmbito do RNCCI, as pessoas coletivas privadas sem fins 

lucrativos em geral (IPSS, incluídas) beneficiam do estatuto e regime especial 

de financiamento da Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio. 

LXXXVIII. No âmbito da saúde, anteriormente à publicação do DL n.º138/2013, de 9 

de Outubro, o nosso ordenamento jurídico adotou o modelo de organização e 

de gestão assente nos estabelecimentos hospitalares em regime de gestão e 

financiamento privado, regulado inicialmente pelo DL n.º 185/2002, de 20 de 

Agosto, diploma que viria a sofrer alterações com a publicação do DL n.º 

86/2003, de 26 de Abril, do DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o DL n.º 

176/2009, de 4 de Agosto e do DL n.º 111/2012, de 23 de Maio (atualmente 

em vigor). 

LXXXIX. A Comissão Europeia, oferece um conjunto de «elementos-chave» 

caracterizadores do conceito de «parcerias público-privadas»: i) As parcerias 

público-privadas são contratos de longa duração; ii) Celebrados entre um 

contratante do setor público e um contratado pertencente ao setor privado; iii) 

Com vista à construção, financiamento e funcionamento de uma 

infraestrutura que ficará a cargo da entidade privado; iv) Ao parceiro púbico 

caberá a função de delimitação dos objetivos de interesse público, bem como 

de qualidade dos serviços, da fixação dos preços e do controlo e cumprimento 

dos objetivos predefinidos ao longo da execução do contrato. 

XC. As parecerias público-privadas podem ser do tipo contratual ou institucional. 

XCI. No nosso ordenamento jurídico dominam as parcerias contratuais.  

XCII. A parceria contratual assenta no modelo concessivo: concessão de obras 

públicas e serviços públicos. 

XCIII. O modelo parcerístico apresenta as seguintes vantagens em relação à 

contratação pública tradicional: i) A aplicação da metodologia de gestão das 

entidades privadas; ii) O incremento da qualidade dos serviços e de lucros 

económicos para o erário público; iii) A transferência de parte do risco para o 

parceiro privado; iv) partilha de tarefas e responsabilidades entre as partes 

contratuais (Administração Pública e o parceiro privado) e v) A longa 

duração do vínculo contratual, essencial à partilha de conhecimentos e 

metodologias de gestão do setor privado. 
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XCIV. A duração contratual deve respeitar o princípio da concorrência e da 

igualdade.  Quanto maior o tempo de vigência do contrato, menor é a 

possibilidade de as entidades privadas não vinculadas ao contrato 

apresentarem propostas.  

XCV. As parcerias público-privadas têm que se afirmar casuisticamente (em relação 

à contratação pública tradicional) como mecanismo preferencial de contratar. 

XCVI. Nos Programa do XIV Governo Constitucional e do XV Governo 

Constitucional são anunciados, respetivamente, o lançamento da primeira e 

segunda vaga de Hospitais PPP – A primeira vaga abrangia o lançamento de 

dois novos hospitais, de Loures e Sintra, e três hospitais de substituição, de 

Cascais, Vila Franca de Xira e Braga e a segunda vaga, previa hospitais de 

substituição em Évora, Gaia, Póvoa/Vila do Conde, Algarve e na Guarda. 

XCVII. No Programa é estipulado um ambicioso projeto de PPP que previa o 

lançamento de 10 novas unidades hospitalares do SNS de 2002 a 2006. 

XCVIII. As vagas de institucionalização das parcerias público-privadas no setor da 

saúde estiveram sujeitas ao DL n.º 185/2002, de 20 de Agosto, o DR n.º 

10/2003, de 28 de Abril e o DR n.º 14/2003, de 30 de Junho. 

XCIX. O modelo parcerístico vai assentar no seguinte esquema: i) Planeamento 

público; ii) Investimento e a gestão privada das unidades hospitalares; iii) 

Controlo e iv) Titularidade pública. 

C. A transferência do risco é analisada casuisticamente, de acordo com o critério 

pragmático - Transferência do risco de acordo com a aptidão dos parceiros 

em os suportar. 

CI. A opção pelo modelo das parcerias público-privadas em detrimento da 

contratação pública tradicional é sujeita imperativamente a uma avaliação 

prévia, apurada com base no critério «VfM» e do critério do «comprador do 

setor público». 

CII. O DL n.º185/2002, de 20 de Agosto, tipifica, de modo não taxativo, os 

seguintes instrumentos para o estabelecimento de parcerias em saúde com 

recurso a gestão e financiamento privados: i) O contrato de gestão (art. 5 º a 

art.33º); ii) O contrato de prestação de serviços e iii) O contrato de 

colaboração (art.34º e ss., ex vi, art.10º a art. 12º e art. 15º a art. 33º).   

CIII. O DR n.º 14/2003 identifica como partes contratuais: a entidade pública 

contratante e duas sociedades gestoras: i) A entidade gestora do 
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estabelecimento hospitalar a quem caberá a gestão do estabelecimento 

hospitalar e ii) A entidade gestora do edifício hospitalar, que prosseguirá as 

atribuições inerentes à gestão do edifício hospitalar.  

CIV. No que concerne à entidade gestora do estabelecimento hospitalar, a entidade 

gestora do estabelecimento pode assumir a gestão do estabelecimento 

hospitalar com o edifício a substituir, neste último caso até à data de 

encerramento do edifício a substituir.  

CV. O prazo do contrato de gestão relativo ao estabelecimento hospitalar tem 

como limite 10 anos, com a possibilidade de renovação sucessiva até ao 

limite máximo de 30 anos. 

CVI. A entidade gestora do edifício hospitalar compromete-se a conceber, projetar, 

construir e explorar o edifício hospitalar no prazo máximo de 30 anos. 

CVII. A remuneração das entidades gestoras admite a aplicação de penalidades e 

incentivos. 

CVIII. O Tribunal de Contas no relatório n.º15/2009 intitulado «Auditoria ao 

Programa de Parcerias Púbico- Privadas da Saúde – a Primeira vaga de 

Hospitais» põe em evidência as vicissitudes que marcaram a primeira vaga de 

implementação dos Hospitais PPP. 

CIX.  O relatório do Tribunal de Contas qualificou como «manifestamente 

irrealista» o programa de lançamentos de concursos traçado para as vagas 

PPP. 

CX. A EMPS definiu o lançamento dos 10 concursos a um ritmo de 2/3 concursos 

por ano com a previsão de conclusão de todos os concursos em 2006, ano em 

que fixou que 4 hospitais estariam em fase de construção.  

CXI.  Verificaram-se atrasos exorbitantes dos prazos previamente fixados. 

CXII. No ano de 2007 foi o lançamento do concurso do quarto hospital PPP 

(Hospital de Loures). 

CXIII.  No relatório, o Tribunal de Contas elenca como condicionantes ao sucesso 

do programa: i) A complexidade de todo o procedimento ii) A inexperiência, 

iii) O experimentalismo evidenciado pelo Estado, iv) A escassez de recursos 

financeiros e humanos e v) As dificuldades de articulação entre as entidades 

do Ministério da Saúde e os consultores. 

CXIV. O DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, recorta o universo de potenciais 

parceiros privados do Estado, única e exclusivamente, às IPSS. São excluídas 
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outras entidades «afins» às IPSS, a título de exemplo, outras entidades ou 

organismos que compõem o Terceiro Setor ou as pessoas coletivas de 

utilidade públicas abrangidas pelo RJPCUP. 

CXV. Fatores como: i) A eficácia ou eficiência das IPSS; ii) A metodologia 

desburocratizada das IPSS; iii) A relação de proximidade das IPSS com a 

população-alvo e/ou o contacto direto com o «terreno» justificam, para 

muitos autores, o tratamento especial ou preferencial concedido às IPSS no 

contexto relacional com o Estado. 

CXVI. Os acordos celebrados entre o Estado e as IPSS são instrumentos de 

realização dos princípios orientadores da atuação das IPSS. São eles: i) O 

princípio da subsidiariedade; ii) O princípio de repartição de 

responsabilidades; iii) O princípio da participação; iv) O princípio da 

solidariedade; v) O princípio do Estado de Direito e vi) O princípio da 

cooperação. 

CXVII. Os princípios são expressão do reconhecimento da idoneidade das IPSS no 

campo dos serviços de conotação social.  

CXVIII. Os princípios referidos devem ser articulados com o princípio do primado da 

responsabilidade pública. 

CXIX. O termo «terceirização» designa o fenómeno de participação das OTS na 

execução de tarefas públicas através dos mecanismos de cooperação entre as 

instituições do Terceiro Setor e o Estado. 

CXX. Os acordos de gestão e de cooperação são mecanismo de cooperação entre as 

IPSS e o Estado. 

CXXI. A celebração dos acordos de gestão e de cooperação entre estas duas 

entidades não representa nenhuma inovação no nosso ordenamento jurídico. 

Antes da publicação do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, o Despacho 

Normativo n.º 75/92, recentemente revogado pela Portaria n.º196-A/2015, de 

1 de Julho, legitimava a celebração de acordos de gestão e de cooperação 

entre as IPSS e o Estado no domínio da segurança social.  

CXXII. A publicação do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, permite o alargamento 

destes instrumentos de contratualização ao setor da saúde. 

CXXIII. A legitimidade jurídica para a celebração de acordos entre o Estado e as IPSS 

resulta implicitamente do art.63º n.º5 da CRP e explicitamente da Lei de 

Bases da Saúde e do EIPSS. 
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CXXIV. As insuficiências do regime jurídico instituído pelo DL n.º 138/2013, e 9 de 

Outubro, devem ser colmatadas com outros diplomas legais: i) O EIPSS; ii) A 

Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro; iii) A Lei n.º 30/2013, de 8 de Maio; iv) O 

DL n.º 139/2013, de 9 de Outubro; v) O DL n.º 120/2015, de 30 de Junho e vi) 

A Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de Julho. 

CXXV. O art.1º do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, sugere esse entendimento «o 

presente Decreto-Lei define as formas de articulação (…) enquadradas no 

regime da Lei de Bases da Economia Social». 

CXXVI. O DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, possui um objeto dual i) A definição 

das formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares 

de solidariedade social (IPSS) e ii) O regime de devolução dos hospitais das 

misericórdias. 

CXXVII. DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, não tipifica todas formas jurídicas de 

cooperação, a saber: i) O acordo de cooperação; ii) O acordo de gestão; iii) O 

protocolo e iv) A convenção. Contudo, prevê uma abertura legal a outros 

mecanismos contratuais, «as formas de articulação previstas (…) não 

prejudicam outros modelos de contratualização das IPSS com fim de saúde 

nos termos estabelecidos noutros diplomas legais».  

CXXVIII. No elenco do art.2º do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, constam 

somente; i) O acordo de gestão; ii) O acordo de cooperação e iii) As 

convenções.  

CXXIX. Os acordos de gestão celebrados ao abrigo do DL n.º138/2013, de 9 de 

Outubro, divergem, em vários aspetos, do regime jurídico da Portaria n.º196-

A/2015, de 1 de Julho. Desde logo, a Portaria admite um duplo objeto do 

acordo de gestão, ao estabelecer que o acordo de gestão pode prever a 

transferência de um equipamento social de natureza pública, numa das 

seguintes formas: a) A gestão do funcionamento do equipamento social ou b) 

A gestão do funcionamento e cumulativamente a cedência a título gratuito do 

edificado, em regime de comodato. O DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, 

apenas determina que o acordo de gestão tem por objeto gestão de um 

estabelecimento do SNS.  

CXXX. À semelhança do regime jurídico previsto na Portaria n.º 196-A/2015, a 

disciplina jurídica dos acordos de gestão e de cooperação é maioritariamente 
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conjunta ou comum. A Portaria oferece um indício justificativo da opção do 

legislador, ao afirmar que para o funcionamento da resposta social, o acordo 

de gestão pressupõe a celebração prévia de um acordo de cooperação.   

CXXXI. A Portaria, no domínio da segurança social, admite dois tipos de acordos de 

cooperação: i) Os acordos típicos e ii) Os acordos atípicos.  

CXXXII. Ao abrigo do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, o acordo de cooperação 

têm como fim a integração de um estabelecimento de saúde pertencente às 

IPSS no SNS, o qual passa a assegurar as prestações de saúde nos termos dos 

demais estabelecimentos do SNS.   

CXXXIII. No regime jurídico de devolução dos hospitais das misericórdias, apenas 

são admitidos os acordos de cooperação. O acordo de cooperação goza de 

uma previsão mais alargada, comparativamente ao acordo de gestão, na 

medida em que surge como mecanismo de contratualização em ambos os 

objetos do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro.  

CXXXIV. O regime jurídico comum dos acordos de gestão e de cooperação (artigos 

3º a 12º e 15º a 16º) afastam-se, em alguns aspetos, do regime jurídico 

instituído na Portaria. Sucintamente e ao contrário da Portaria, o DL n.º 

138/2013, de 9 de Outubro: i) Não fixa pré-requisitos quanto às instituições; 

ii) Determina como requisito de eficácia a homologação dos acordos de 

gestão e de cooperação (a Portaria, apenas determina a homologação dos 

acordos de cooperação atípicos e dos acordos de gestão, além de fixar a 

comunicação da homologação para a produção de efeito dos acordos); iii) Os 

Estabelece o mesmo prazos de validade dos acordos de gestão e de 

cooperação - períodos até cinco anos com a possibilidade de renovação 

automática (contudo, sem a previsão de um limite ou número máximo de 

renovações), executando quando, com antecedência mínimo de 180 dias ao 

termo de cada período de vigência, uma das partes denunciar o acordo. Os 

acordos de cooperação celebrados ao abrigo do regime de devolução dos 

hospitais das misericórdias gozam de um prazo mais alargado de 10 anos, 

também aqui com a possibilidade de renovação. (A Portaria estabelece que os 

acordos de gestão e de cooperação vigoram pelo período convencionado entre 

as partes, divergindo os prazos apenas para o caso de denúncia do acordo, 

consoante esteja em causa um acordo de gestão ou de cooperação) e iv) O DL 

n.º 138/2013, de 9 de Outubro, prevê os mecanismos de resolução e de 
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denúncia do contrato (a Portaria n.º196-A/2015, além da denúncia e da 

resolução, consagra a advertência escrita, a suspensão dos acordos e a 

previsão da possibilidade de regularização do incumprimento). 

CXXXV. À semelhança do regime jurídico para as parecerias público-privadas, o 

DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, admite: i) O fornecimento de prestações 

acessórias (as receitas obtidas com as prestações acessórias constituem 

receitas próprias das IPSS, de harmonia com o art.1º-B n.º2 do EIPSS, mas 

não podem comprometer o cumprimento das obrigações assumidas) e ii) A 

previsão da aplicação de penalizações por incumprimento.  

CXXXVI. As convenções são objeto do DL n.º139/2013, de 9 de Outubro. Este 

diploma possui um âmbito de aplicação subjetivo mais alargado do que o DL 

n.º138/2013, de 9 de Outubro. Com efeito, podem ser partes contratantes 

naquele diploma as pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins 

lucrativos.  

CXXXVII. Os hospitais das misericórdias foram alvo de um movimento normativo 

de sucessiva integração na rede nacional hospitalar. O movimento iniciou-se 

com o DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro, (procedeu à integração dos hospitais 

centrais e distritais das pessoas coletivas de utilidade administrativa, 

especialmente das misericórdias, na rede nacional hospitalar; O DL n.º 

618/75, de 11 de Novembro, que alargou o regime do DL n.º 704/74 aos 

hospitais concelhios pertencentes às pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa e o DL n.º 480/77, de 15 de Novembro. 

CXXXVIII. Com a publicação do DL n.º 341/82, de 25 de Agosto, a tendência 

inverte-se: i) O DL n.º 341/82, de 25 de Agosto, procede à devolução do 

Hospital de Sant’Ana a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; ii) O DL n.º 

489/82, de 28 de Dezembro, determina que as administrações dos hospitais 

das misericórdias que tenham sido abrangidas pelo disposto no DL n.º 704/74, 

de 7 de Dezembro, e no DL n.º 618/75, de 11 de Novembro, possam ser 

devolvidas às instituições suas proprietárias, mediante a celebração de acordo; 

iii) O DL n.º 274/91, de 7 de Agosto, procede à colocação do Centro de 

Medicina de Reabilitação e da Escola de Reabilitação, do Alcoitão, na 

dependência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; o iv) O DL n.º 232/95, 

de 12 de Setembro, devolve a gestão do Hospital do Conde de Ferreira, à 

Santa Casa da Misericórdia do Porto e v) o DL n.º138/2013, de 9 de Outubro. 
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CXXXIX. O DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, representa mais uma etapa no 

processo de devolução dos hospitais às misericórdias.  

CXL. No DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, o regime especial da devolução dos 

hospitais às misericórdias cinge-se ao disposto nos artigos 13º e 14º.  

CXLI. O regime de devolução do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, é um regime 

geral, não visa hospitais e centros especificados, diversamente dos restantes 

diplomas mencionados. 

CXLII.  A devolução dos hospitais às misericórdias levanta questões importantes 

relativamente à atribuição ao Estado do direito a uma contrapartida financeira 

pelas benfeitorias que, desde o DL n.º 704/74, de 7 de Dezembro, forma 

introduzidas nos edifícios hospitalares dos hospitais das misericórdias. Da 

leitura conjunta dos vários decretos e perante o silêncio do DL n.º138/2013, 

de 9 de Outubro, a conclusão é a da inexistência do mencionado direito. 

CXLIII. No âmbito do regime de devolução os art.13º e 14º apenas admitem os 

acordos de cooperação. Os acordos de cooperação celebrados no processo de 

devolução são disciplinados pelo disposto no «regime geral» acrescidas das 

«especificidades» do art.14º.  

CXLIV. A alínea a) do art. 14º obriga a realização de estudos prévios à celebração dos 

acordos cooperação. A taxa fixada (25%) suscita dúvidas de exequibilidade e 

receios da possibilidade de adoção de medidas de diminuição da despesa por 

via do despedimento de trabalhadores afetos à prestação de serviços nas 

unidades de saúde. 

CXLV. O prazo de validade do acordo de cooperação celebrado ao abrigo do regime 

de devolução é superior ao prazo dos acordos de cooperação e de gestão 

fixado no «regime geral» [alínea b) do art.14º]. À semelhança do «regime 

geral» não é definido um limite de renovações. 

CXLVI.  O prazo mais alargado pode ser justificado por uma pluralidade de razões, 

mormente o facto de se tratar de um processo de devolução e a presunção de 

aptidão que desde sempre beneficiaram as misericórdias no campo da 

prestação de cuidados de saúde.   

CXLVII. O processo de devolução dos hospitais às misericórdias decorrerá em três 

fases e abrange: i) O Hospital de São José de Fafe, o Hospital de José 

Luciano de Castro da Anadia e o Hospital de São Paulo, em Serpa (1ª Fase); 

ii) O Hospital de Santo Tirso, o Hospital de São João da Madeira e o Hospital 
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do Fundão (2ª Fase) e três Unidades Hospitalares de dimensão semelhante às 

da segunda fase, predominantemente na Região Centro (3ª Fase).  

CXLVIII. Diverge o entendimento acerca da adequação da via contratual para a 

constituição de relações jurídicas de colaboração entre o Estado e as OTS. Há 

autores que defendem que estamos perante verdadeiros «convénios».  

CXLIX. Os acordos do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, reúnem os elementos típicos 

de uma relação jurídica contratual: i) Os sujeitos partes dos acordos são 

referenciados nos art.2º e art.3º; ii) O acordo de vontades constitui o facto 

jurídico que faz nascer a relação jurídica contratual, art.2º; iii) Os direitos e 

deveres das partes estão patentes nos art.5º n.º1 d) e art.10º; iv) O objeto dos 

acordos é contemplado no art.2º n.º2, n.º3 n.º4 e v) A garantia concretiza-se 

na previsão de penalizações por incumprimento, denúncia e resolução do 

acordo, art.5º n.º1 o) e art.15º. 

CL. O acordo de gestão é um contrato administrativo: i) O estabelecimento sobre 

o qual vai incidir a gestão é público pois integra o SNS; ii) O serviço de 

saúde é da responsabilidade direta e titularidade do Estado e iii) O 

financiamento é público. 

CLI. Embora não esteja expressamente previsto no DL n.º 138/2013, de 9 de 

Outubro, pode suceder que no momento de transferência do objeto do acordo 

– estabelecimento- para as IPSS este, apesar de apto a funcionar, não se 

encontrar em funcionamento ou somente em funcionamento parcial. Nestes 

casos a doutrina entende que o acordo de gestão é qualificado como contrato 

misto e não um «puro» contrato administrativo, uma vez que prevê cláusulas 

específicas do contrato de gestão e cláusulas próprias de um contrato de 

instalação de serviços ou de atividade. 

CLII. O DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, não acautela ainda a possível 

necessidade de realização de obras de manutenção ou de pequenas reparações 

no estabelecimento objeto do acordo durante o período de vigência do acordo 

de gestão. 

CLIII. Nos acordos de gestão as responsabilidades decorrentes da gestão do serviço 

público permanecem na esfera jurídica da Administração. Por conseguinte, o 

acordo de gestão não integra a categoria de contratos de concessão em 

sentido técnico mas sim, contratos de prestação de serviços. 
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CLIV. A prossecução de fins estatutários convergentes com os fins da 

Administração confere às instituições uma credenciação especial para a 

prossecução da tarefa, todavia, as PSS não gozam de uma habilitação 

originária para a gestão de um estabelecimento público. A habilitação 

específica resulta da celebração dos acordos de gestão.  

CLV. No domínio da segurança social e ao abrigo do da Lei de Bases da Segurança 

Social (LBSS) surgem dois tipos específicos de acordos de cooperação, 

distintos e tendencialmente autónomos. 

CLVI. Os acordos de cooperação celebrados nos termos do DL n.º 138/2013, de 9 de 

Outubro, têm como objeto a «integração de um estabelecimento de saúde 

pertencente às IPSS no SNS» e aproximam-se da segunda espécie de acordos 

de cooperação. 

CLVII. Na segunda espécie/tipo, o Estado financia a atividade desenvolvida pela 

IPSS se concluir e reconhecer a utilidade social da mesma. O Estado assume 

o risco financeiro e a IPSS aceita orientar a atividade, objeto do programa, 

segundo os princípios orientadores e objetivos que disciplinam a atividade 

administrativa. A Administração procede à inserção da IPSS nos princípios e 

objetivos do sistema. O elemento essencial do acordo reside na obrigação 

assumida pela IPSS.  

CLVIII. A primeira espécie de acordo de cooperação é enquadrável nos contratos de 

prestação de serviços e a segunda espécie aproxima-se dos contratos de 

concerto, contudo, os acordos de cooperação não se enquadram em tipos 

contratuais rígidos. 

CLIX. O art.6º n.º2 do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, determina que «a Parte II 

do Código dos Contratos Públicos (…) não é aplicável à formação dos 

acordos a que se refere o presente decreto-lei». Por força do art.6º os acordos 

de gestão e de cooperação não ficam sujeitos à Parte II do CCP. 

CLX.  Perante o silêncio da lei, a exclusão não se estende à Parte III do CCP. 

CLXI. A nível objetivo, Parte II é aplicável a todos os contratos públicos, enquanto a 

Parte III abrangem apenas os contratos administrativos.  

CLXII. A nível subjetivo, os contratos celebrados por contraentes públicos ficam 

sujeitos à Parte II e III do CCP e os contratos celebrados por entidades 

adjudicantes (que não sejam contraentes públicos) ficam unicamente adstritos 

ao cumprimento da Parte II do CCP.  
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CLXIII. Apesar do propósito do CCP de estabelecer «a disciplina aplicável à 

contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 

revistam a natureza de contrato administrativo», o âmbito de exclusões de 

aplicação do CCP é considerável: art.4º [exclusão absoluta da sujeição às 

regras do Código (Parte II e Parte III)], 5º (exclusão parcial, somente da Parte 

II, exemplo «relações in house»), 6º (Restrição do âmbito de aplicação da 

Parte II) e art.10º, 11º, 12º e 13º (setores especiais). 

CLXIV. O âmbito de aplicação subjetivo da Parte II do CCP incide sobre as 

«entidades adjudicantes». 

CLXV. Quanto ao âmbito objetivo de aplicação do regime da Parte II do CCP, os 

acordos de gestão e de cooperação integram a previsão do art.5º n.º4 f) do 

CCP. Logo, a formação dos acordos de gestão e de cooperação não ficará 

sujeita à Parte II do CCP mas apenas ao regime simplificado para os serviços 

de saúde e de caráter social do art. 49º (Especificações técnicas), art. 78º 

(Anúncio da adjudicação) e o disposto na Parte II, Título II, Capítulo VIII 

(Habilitação) do CCP, assim como os princípios e as normas a que o art.5º 

n.º6 se refere.   

CLXVI. À luz das duas posições que podem ser levantadas quanto à dimensão onerosa 

dos acordos de gestão e de cooperação e do art.5º n.º4 f) do CCP, a exclusão 

da Parte II à formação dos acordos de gestão e de cooperação art.6º n.º2 do 

DL nº138/2013, de 9 de Outubro, é justificada. 

CLXVII. No entanto, ao abrigo da segunda posição, o legislador ordinário não 

poderia excluir integralmente a Parte II do CCP, uma vez que o art.5º institui 

um regime próprio, simplificado, para os serviços de saúde.  

CLXVIII. O procedimento de formação dos acordos terá de guiar-se pelo regime 

simplificado, os princípios da contratação pública (art.1º n.º4 do CCP) e as 

regras e princípios gerais da atividade administrativa (art.5º n.º6 do CCP).  

CLXIX. Face à exclusão operada da Parte II do CCP é aplicável o CPA por força do 

art.201º n.º3 do CPA.  

CLXX. A expressão «ausência de lei própria» (art.201º n.º3 do CPA) não pode ser 

interpretada em termos absolutos uma vez que o art.6º, em conjugação com o 

art.4º n.º1 d) e e)do DL n.º 138/2013, denunciam a existência de um 

procedimento pré-contratual.  
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CLXXI. A ACSS, I.P elaborou um «Modelo para análise e avaliação prévia de 

acordos com IPSS», um «guidance» de suporte à elaboração dos estudos de 

fundamentação da decisão de celebração dos acordos de cooperação ao 

abrigo do DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro. 

CLXXII. São etapas do procedimento de análise e avaliação prévia dos acordos 

com as IPSS: 1) A análise da necessidade de cuidados de saúde e a análise da 

capacidade disponível nas unidades integradas no SNS; 2) A análise do custo-

benefício de opções viáveis para satisfação das necessidades da população e, 

nos casos em que a opção recair sobre a celebração dos acordos de 

cooperação 3) A avaliação da economia, eficácia, eficiência e 

sustentabilidade financeira do acordo. 

CLXXIII. O procedimento de análise de necessidades de cuidados de saúde a 

satisfazer [1, 1ª parte] comporta: i) A identificação das áreas de prestação de 

cuidados de saúde e das valências a contratualizar; ii) A definição da área de 

influência e população a abranger pelos acordos; iii) A caracterização da 

procura e oferta históricas e iv) A definição de serviços e da produção a 

contratualizar. 

CLXXIV. Na análise da existência de capacidade disponível no SNS e/ou em 

unidades do setor social/privado [1, 2ª parte] são: i) Identificadas as unidades 

do SNS com localização e perfil assistencial adequados; ii) é avaliada a 

existência de capacidade disponível nas unidades do SNS [identificadas no 

ponto i)] e iii) Identificadas as unidades do setor privado e social disponíveis 

na região, com acordos com o SNS.  

CLXXV. As unidades do setor social são limitadas às unidades com 

contratualização pré-existente com o Ministério da Saúde, ao arrepio do 

princípio da igualdade, concorrência e eficiência.  

CLXXVI. A análise do custo-benefício [2] pressupõe as seguintes tarefas: i) A 

identificação abrangente de opções e «short list» (lista reduzida) das opções 

viáveis; ii) A listagem dos custos-benefícios associados a cada opção; iii) A 

estimativa do valor monetário do custo base associado a cada opção; iv) A 

estimativa do valor monetário dos restantes custos e benefícios associados a 

cada opção; v) O apuramento do custo total associado a cada opção líquido de 

benefícios (se aplicável) ; vi) A incorporação na análise dos custos-benefícios 
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não monetizáveis; vii) A realização de análises de sensibilidade eviii) A 

seleção da opção preferida. 

CLXXVII. Se a opção selecionada [viii)] consistir na celebração do acordo de 

cooperação, o art.6º n.º1 do DL n.º 138/2013 impõe a elaboração de um 

estudo prévio de avaliação da economia, eficácia, eficiência e 

sustentabilidade financeira do acordo. 

CLXXVIII. A avaliação da economia do acordo implica: i) O levantamento dos 

preços praticados no mercado nacional para a contratação de cuidados de 

saúde idênticos pelo Estado a entidades do setor social e privados; ii) A 

determinação do referencial de custo público e apuramento da economia e iii) 

A elaboração de uma matriz de riscos do acordo. 

CLXXIX. Na determinação do referencial de custo público e apuramento da 

economia [ii)] o critério utilizado não corresponde ao critério do «VfM» e do 

«comprador do setor público», típicos nas PPP, é utilizado o critério do 

«referencial de custo o público», em razão das dissemelhanças entre os 

modelos de parcerias.  

CLXXX. Na transferência dos riscos entre os parceiros [iii)] entendemos que deve 

ser utilizado um critério semelhante ao «critério pragmático» em uso nas 

parcerias público-privadas. 

CLXXXI. A eficácia do acordo impõe a previsão (nas cláusulas do acordo) de 

mecanismos de controlo e de monotorização eficazes que possibilitem a 

avaliação permanente de resultados por parte dos utentes do parceiro público. 

CLXXXII. A avaliação da eficiência do acordo recai sobre a gestão de recursos - a 

utilização eficiente dos meios humanos e materiais afetados ao cumprimento 

dos objetivos dos acordos (eficácia). 

CLXXXIII. A sustentabilidade financeira do acordo é suscetível de ser aferida na 

ótica do Estado (aferição da capacidade existente para o Estado de fazer face 

aos encargos do acordo de cooperação ao longo do respetivo prazo) e na ótica 

da IPSS (que incide sobre a capacidade económico-financeira da IPSS para 

fornecer o necessário suporte financeiro ao projeto mediante a aportação dos 

fundos necessários ao financiamento das atividades a desenvolver no âmbito 

do acordo a celebrar). 

CLXXXIV. O art.6º n.º1, ao contrário do art.14º a) do DL n.º 138/2013, não oferece 

uma taxa percentual que auxilia o Estado na decisão de celebrar o acordo.  
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CLXXXV. À luz do disposto no art.53º do CPA e embora o DL n.º138/2013 não 

preveja essa faculdade, entendemos que não se deve obstar à abertura de 

procedimentos adjudicatórios por força da apresentação de propostas da 

autoria de entidades privadas (neste caso, IPSS) interessadas na celebração de 

um acordo de gestão ou de cooperação.  

CLXXXVI. Face à apresentação de uma proposta deste género, e aberto o 

procedimento, a ACSS, I.P. ou a ARS deve m seguir toda a tramitação 

descrita.  

CLXXXVII. Contudo, resulta da análise do procedimento que, na prática, este não 

acautela os princípios da contratação pública nem os princípios da atividade 

administrativa.  

CLXXXVIII. A partir das Comunicações da Comunidade Europeia é possível 

descortinar uma série de princípios que servem de base para uma definição 

europeia de Serviços de Interesse Económico Geral (SIEG), são eles: i) O 

princípio da continuidade, ii) Igualdade, iii) Transparência, iv) 

Universalidade ou acessibilidade, v) Adaptabilidade, vi) Qualidade e 

segurança, vii) Livre concorrência e viii) O princípio da resolução alternativa 

de conflitos. 

CLXXXIX. A sujeição aos princípios e às disposições do Tratado vai ser distinta, 

conforme a categoria de Serviços de Interesse Geral (SIG).  

CXC. Os SIG são formados por três subcategorias, o SIEG (Serviços de Interesse 

Económico Geral), os SISCG (Serviços de Interesse Social e Cultural Geral) 

e os SAE (Serviços relacionados com a Autoridade do Estado). 

CXCI. Os SISCG (Serviços de Interesse Social e Cultural Geral) englobam os 

serviços dos da educação, segurança social, cultura e de saúde, portanto, 

constitui uma categoria mais vasta que abrange os SSIG (Serviços Sociais de 

Interesse Geral). 

CXCII. Resulta da jurisprudência do TJUE que os SIEG e os SSIG não podem ser 

distinguidos com base no critério económico, em que os SIEG são serviços de 

natureza económica e os SSIG serviços de natureza não-económica. Os SSIG 

podem integrar atividades económicas e não-económicas.  

CXCIII. São aplicáveis aos SSIG o princípio da igualdade, especialmente na vertente 

da não-discriminação e da transparência. 
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CXCIV. O DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro situa-se, cronologicamente, (ainda) entre 

o período de vigência da, anterior, Diretiva 2004/18/CE e a atual diretiva, a 

Diretiva 2014/24/UE. 

CXCV. Quanto à sujeição dos serviços de saúde às regras da contratação pública. Na 

Diretiva 2004/18/CE, o art.1º n.º2 d), os contratos públicos de serviços de 

saúde ficavam apenas parcialmente abrangidos pela Diretiva: art.21º, art.23º e 

o art.35º n.º4. 

CXCVI. Estes artigos foram transpostos para o nosso ordenamento jurídico por via do 

art.5º n.º4 f), n.º5, n.º6 e n.º7 do CCP.  

CXCVII. A jurisprudência «principialista» impõe a aplicação dos princípios aos i) 

contratos não abrangidos pelas Diretivas Comunitárias, em razão do valor 

estimado do contrato ser inferior ao limiar fixado nas Diretivas ou ii) 

parcialmente abrangidos pelas Diretivas Comunitárias. 

CXCVIII. O TJUE declarou no ac. Telaustria que a exclusão de um contrato 

público do âmbito de aplicação de uma Diretiva Comunitária em matéria de 

contratação pública não implica que as entidades adjudicantes se encontram 

desvinculadas ao respeito pelas regras fundamentais do Tratado, mormente, o 

princípio da não discriminação em razão da nacionalidade. 

CXCIX. O que distingue os contratos de valor inferior aos limiares dos contratos de 

valor igual ou superior aos limiares comunitários é a sujeição, destes últimos, 

aos procedimentos específicos e rígidos previstos nas Diretivas.  

CC. A jurisprudência «principialista» foi, posteriormente, reformulada no ac. 

SECAP e SANTORO, o TJUE declarou que a aplicação dos princípios 

fundamentais e os princípios gerais do Tratado aos procedimentos de 

adjudicação dos contratos, com valor estimado inferior aos limiares 

determinados pelas Diretivas, pressupõe que os contratos em questão tenham 

um interesse transfronteiriço certo.  

CCI. Os princípios básicos do TFUE, especialmente o princípio da não-

discriminação e da transparência, são aplicáveis aos SSIG quando os serviços 

apresentarem um interesse transfronteiriço certo.  

CCII. Na Diretiva 2004/18/CE incumbia à entidade adjudicante averiguar a 

existência do interesse transfronteiriço. 

CCIII. Na nova Diretiva, Diretiva 2014/24/UE, são instituídos limiares de presunção 

da existência de interesse transfronteiriço. 
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CCIV. Os acordos de gestão e de cooperação celebrados ao abrigo do DL 

n.º138/2013, de 9 de Outubro, porquanto contratos de prestação de serviços 

ficam sujeitos ao limiar de 750 000 EUR.   

CCV. Na Diretiva 2014/24/UE o regime simplificado para os serviços de saúde 

consta dos artigos 74º a 77º.  

CCVI. Em termos cronológicos, o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, foi publicado 

no período de vigência da Diretiva 2004/18/CE contudo com a revogação 

deste diploma, operado pela Diretiva 2014/24/UE, as entidades contratantes 

públicas devem sujeitar as parcerias no âmbito das SSIG às regras da Diretiva 

2014/24/UE. 

CCVII. Ao abrigo do regime da Diretiva 2004/18/CE, os acordos de gestão e de 

cooperação recortados ao âmbito do SNS, DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, 

eram desprovidos de interesse transfronteiriço.  

CCVIII. Na nova Diretiva, os serviços de saúde abrangidos pela Diretiva constam do 

anexo XIV. 

CCIX. Os serviços de saúde objeto dos acordos são abrangidos pela Diretiva pois, na 

ausência de indicações concretas no DL n.º138/2013, deve ser entendido que 

os acordos de gestão e de cooperação podem incidir sobre todos os tipos de 

serviços de saúde, com exceção das prestações no âmbito da Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados (art.2º n.º6 do DL n.º138/2013). 

CCX. Ficam, no entanto, excluídos do âmbito da Diretiva, por força do art.10º da 

Diretiva, os contratos públicos de serviços de defesa civil, proteção civil e 

prevenção de riscos que sejam prestados por organizações ou associações 

sem fins lucrativos cujo objeto abrange os serviços de socorros ou de 

emergência, com exceção dos serviços de ambulância de transporte de 

doentes [art.10º h)]. 

CCXI. Com a entrada em vigor da regra de presunção de existência de interesse 

transfronteiriços nos contratos de valor, sem IVA, igual ou superior a 750 000 

EUR, os acordos de gestão e de cooperação do DL n.º 138/2013, ficarão 

sujeitos ao regime simplificado para os serviços sociais da Diretiva 

2014/24/UE. 

CCXII. Resulta da sujeição ao regime simplificado da Diretiva 2014/24/UE: i) A 

obrigatoriedade de publicação do anúncio de intenção de contratar por parte 

da entidade pública contratante (art.75º n.º1) e ii) A obrigatoriedade de 
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publicitação do anúncio com os resultados do concurso por meio de um 

anúncio de adjudicação de contrato (art.75º n.º2). Este dever confere às IPSS, 

o poder de sindicância, perante os tribunais competentes, da motivação e dos 

critérios que orientaram a seleção do parceiro privado do Estado.  

CCXIII. A Diretiva 2014/24/UE salvaguarda, de modo mais eficaz os princípios da 

transparência e da Igualdade em matéria de Contratação Pública. 

CCXIV. É percetível a revolução do Direito Comunitário no sentido da gradual 

admissão de um procedimento concursal para os contratos de serviços de 

saúde. 

CCXV. Sem embargo, o legislador ordinário no DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, 

optou por perpetuar a tradição portuguesa de ausência de procedimento 

concursal nos acordos de gestão e de cooperação entre o Estado e as IPSS. 

CCXVI. O procedimento prévio ínsito no art.6º do DL n.º 138/2013 terá de sofrer as 

necessárias reformas ou reformulações de modo a salvaguardar, de modo 

mais eficaz, o cumprimento por parte das entidades públicas contratantes dos 

princípios da transparência, da igualdade e da concorrência. 

CCXVII. Quanto à execução dos acordos, o art.6º n.º 3 determina que «mediante 

despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde podem ser 

estabelecidas minutas de acordo para efeitos de execução das formas de 

contratualização previstas no presente decreto-lei», diminuindo o poder de 

negociação entre as partes, uma vez que a redação das cláusulas é 

determinada unilateralmente.  

CCXVIII. O art.2º n.º 1 do CCP elenca as entidades dotadas de personalidade 

jurídica pública ou «Administração Pública em sentido orgânico». 

CCXIX. As IPSS são pessoas coletivas de direito privado, contudo, a sua natureza 

jurídica não obsta, a priori, à inclusão no conceito de «entidade adjudicante».    

CCXX. A figura do «organismo de direito público» [art.2º n.º2 a) do CCP)] estende o 

conceito de «entidade adjudicante» a outras entidades, desde que, 

cumulativamente: i) Sejam dotadas de personalidade jurídica, 

independentemente da sua natureza pública ou privada, ii) Tenham sido 

criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem 

carácter industrial ou comercial, iii) Sejam maioritariamente financiadas pelas 

entidades do art.2º n.º1 do CCP ou estejam sujeitas ao seu controlo de gestão 
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ou tenham um órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja 

maioria dos titulares seja designada por aquelas entidades. 

CCXXI. Na determinação dos elementos constitutivos dos «organismos de direito 

público», o legislador ordinário foi fiel ao disposto nas Diretiva Comunitárias.  

CCXXII. O art.2º n.º 1 alínea 4) da Diretiva 2014/24/UE elenca os seguintes 

critérios aferidores de um «organismo de direito público»: a) a criação para a 

satisfação específica de necessidades de interesse geral com carácter não 

industrial ou comercial; b) a personalidade jurídica e c) que a atividade seja i) 

financiada maioritariamente pelo Estado, por autarquias regionais ou locais 

ou por outros organismos de direito público; ii) ou que a gestão esteja sujeita 

a controlo por parte destes últimos; iii) ou em cujos órgãos de administração, 

direção ou fiscalização mais de metade dos membros sejam designados pelo 

Estado, pelas autarquias locais ou regionais ou por outros organismos de 

direito público.  

CCXXIII. Os três requisitos são de preenchimento cumulativo e o último requisito 

apresenta condições alternativas.  

CCXXIV. A introdução da figura do «organismo de direito público» visa: i) 

Suprimir os entraves à livre circulação de serviços e proteger os interesses 

dos operadores económicos estabelecidos num Estado-Membro, que desejam 

propor bens ou serviços às entidades adjudicantes estabelecidas num outro 

Estado-Membro; ii) Excluir o risco de que seja dada preferência aos 

proponentes ou candidatos nacionais e iii) Obstar à possibilidade de um 

organismo financiado ou controlado pelo Estado, pelas coletividades 

territoriais ou por outros organismos de direito público se deixar guiar por 

considerações diferentes das económicas, através da obrigatoriedade de 

sujeição aos procedimentos pré-contratuais de seleção do cocontratante. 

CCXXV. O critério da personalidade jurídica apela a total indiferença da natureza 

jurídica, pública ou privada, da entidade. O Direito Comunitário é 

completamente neutro neste ponto.  

CCXXVI. A criação para a satisfação de necessidades de interesse geral sem 

carácter industrial ou comercial demanda como fundamento de criação as 

satisfação de necessidades de interesse geral e impede a natureza comercial 

ou industrial da atividade a desenvolver. 
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CCXXVII. No critério da criação para satisfação de necessidades de interesse geral, 

sem caráter industrial ou comercial, o conceito de «necessidades de interesse 

geral» remete para as atividades que beneficiam diretamente a sociedade ou a 

coletividade. 

CCXXVIII. Sobre as características distintivas das «necessidades de natureza 

industrial ou comercial» e das «necessidades sem caráter industrial ou 

comercial». Nas primeiras, a entidade exerce a sua atividade: i) Ao abrigo das 

regras do mercado; ii) Prossegue o lucro e iii) Suporta as perdas associadas à 

atividade. No segundo caso, a entidade exerce a respetiva atividade: i) Em 

condições protegidas do mercado; ii) Na dependência económica da 

autoridade pública de referência; iii) Não prossegue a título principal fins 

lucrativos e iv) Não assume autonomamente os riscos decorrentes do 

desenvolvimento da respetiva atividade. 

CCXXIX. O terceiro critério denuncia a existência de uma relação jurídica de 

sujeição à influência do poder público ou uma relação de estreita dependência 

de uma determinada entidade em relação aos poderes públicos.  

CCXXX. A verificação do terceiro critério é aferida à luz de três indícios de 

preenchimento alternativo – e não cumulativo.  

CCXXXI. O terceiro critério é preenchido quando uma determinada entidade é: i) 

maioritariamente financiados pelo Estado, por autoridades regionais ou locais 

ou por outros organismos de direito público; ii) ou a sua gestão está sujeita ao 

controlo por parte dessas autoridades ou desses organismos iii) ou mais de 

metade dos membros nos seus órgãos de administração, direção ou 

fiscalização são designados pelo Estado, pelas autoridades regionais ou locais 

ou por outros organismos de direito público. 

CCXXXII. Preenchido um dos critérios alternativos [i), ii) ou iii)], nasce uma 

presunção ilidível da existência de uma relação jurídica de sujeição ou 

dependência em relação ao poder público. 

CCXXXIII. O «financiamento maioritário» não pode ser interpretado em sentido 

absoluto. Somente as prestações de financiamento ou de apoio, mediante 

auxílio financeiro sem contraprestação específica, das atividades 

desenvolvidas pela entidade sob análise ou as transferências que operam à 

margem de relações jurídico-contratuais de caráter oneroso podem ser 

qualificadas como «financiamento público». 
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CCXXXIV. O TJUE perfilha uma interpretação extensiva do conceito de 

«financiamento público» que admite a modalidade de financiamento direto e 

financiamento indireto. 

CCXXXV.  O termo «maioritariamente» é interpretado quantitativamente (e não 

qualitativamente) e equivale a um financiamento público superior a 50% das 

receitas globais do organismo. 

CCXXXVI. A qualificação como «organismo de direito público» tem por 

fundamento uma base anual e o período mais apropriado para efeito de 

cálculo do modo de financiamento corresponde ao exercício orçamental em 

que se inicia o processo de concurso público. 

CCXXXVII. Quanto ao segundo indício alternativo, do controlo de gestão do 

organismo ou entidade pelos poderes públicos, o seu preenchimento deve ser 

suscetível de criar uma relação de dependência do organismo relativamente 

aos poderes públicos. Por conseguinte, um mero controlo a posteriori ou de 

regularidade não são mecanismos capazes de influenciar os atos decisórios do 

organismo. 

CCXXXVIII. A reunião dos três critérios cumulativos implica a imediata qualificação 

do organismo como «organismo de direito público» e a automática submissão 

às regras dos procedimentos públicos de adjudicação de contratos públicos. 

CCXXXIX. A qualificação de uma IPSS (e restantes entidades) como «organismo de 

direito público» é determinada caso-a-caso. 

CCXL. A dificuldade de qualificação das IPSS como organismos de direito público 

não reside no preenchimento do critério da personalidade jurídica. 

CCXLI. Quanto ao critério da «criação para a satisfação específica de necessidades de 

interesse geral com carácter não industrial ou comercial» as IPSS preenchem 

a primeira parte da condição porquanto sujeitas ao regime especial do 

RJPCUP. 

CCXLII. No que respeita à segunda parte do critério, a ausência de «caráter 

industrial e comercial», resulta da jurisprudência do TJUE que uma 

determinada atividade não possui caráter industrial ou comercial quando a 

entidade: a) Prossiga fins não lucrativos b) Não opere em condições normais 

de mercado; e quando c) Não suporte as perdas associadas ao exercício da 

respetiva atividade.  



346 

 

CCXLIII. A definição contida no art.1º n.º1 do EIPSS não deixa margens para 

dúvidas quanto à ausência de fins lucrativos das IPSS. Nem o art.1º-B obsta a 

esse entendimento, na medida em que o preceito é conciliável com o art.1º 

n.º1 do EIPSS. O art.1º-B constitui um instrumento de autofinanciamento dos 

fins do art.1º, consequentemente, não retira o caráter não lucrativo às 

atividades exercidas e desenvolvidas pelas IPSS. 

CCXLIV.  A autonomia privada das IPSS no que respeita à escolha dos fins, modos 

e atividades a prosseguir, é assegurado pelo elenco não taxativo do art.1ºA do 

EIPSS e não é aniquilada com a celebração de acordos, art.4º do EIPSS.  

CCXLV. Quanto ao fator da atuação em moldes ou condições distintas da lógica 

normal de mercado, o art.1º do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, limita ou 

recorta o parceiro privado do Estado às IPSS, diferentemente do que sucede 

no DL n.º139/2013, de 9 de Outubro. Com efeito, ao abrigo do DL n.º 

138/2013, de 9 de Outubro, as IPSS atuam dentro de um mercado próprio, 

que exclui a concorrência de entidades privadas com fins lucrativos e as 

restantes instituições ou organismos do Terceiro Setor. Logo, as IPSS não se 

encontram em uma situação de igualdade relativamente às restantes entidades.  

CCXLVI. Para determinar se as IPSS suportam as perdas associadas ao exercício 

da respetiva atividade é necessário conjugar o «indício» da natureza não 

industrial ou comercial da atividade com o terceiro critério da existência de 

uma relação jurídica de sujeição da entidade à influência dominante dos 

poderes públicos.  

CCXLVII. Quanto ao último critério, basta a verificação de uma das seguintes 

alternativas: i) O Financiamento público maioritário; ii) O controlo de gestão 

ou iii) A designação da maioria dos titulares de um órgão de administração, 

de direção ou de fiscalização. 

CCXLVIII. Analisando o disposto na CRP, no EIPSS e no regime jurídico do DL 

n.º138/2013, de 9 de Outubro, é facilmente percetível que o preenchimento 

do terceiro indício, designação da maioria dos titulares do órgão de 

administração, direção ou de fiscalização das IPSS não se confirma.   

CCXLIX. O financiamento público das IPSS materializa o «apoio» do Estado, à 

atividade e o funcionamento das instituições particulares de solidariedade 

social expresso de modo inequívoco no art.63ºn.º5 da CRP. 
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CCL. O financiamento das IPSS pode ser categorizado por «financiamento público 

direto» e «financiamento público indireto» e, dentro deste último, é possível 

identificar duas subcategorias: i) O financiamento público indireto, 

independente da celebração de acordos de gestão ou de cooperação e ii) O 

financiamento público indireto, fruto da celebração de acordos.  

CCLI. Quanto ao financiamento público indireto, independente da celebração de 

acordos de gestão ou de cooperação, as IPSS beneficiam de um vasto regime 

de isenções fiscais: O RJPCUP, o EBF, o IRC; o IRS; o IMI; o IMT; o IS; o 

IUC; o IVA; a LEO de 2015, o Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial de Segurança Social e o CPC. 

CCLII. Inserem-se na subcategoria do financiamento público indireto, fruto da 

celebração de acordos, as taxas moderadoras e os preços cobrados aos utentes 

pelos serviços de acordos com a tabela de preço aprovada, art.7º do DL 

n.º138/2013, de 9 de Outubro. 

CCLIII.  Quanto ao financiamento público direto a generalidade das IPSS podem 

beneficiar de financiamentos decorrentes de programas específicos, a título 

de exemplo, do Fundo de Socorro Social (FSS), do PIDDAC e do PARES. 

CCLIV. Embora o DL n.º 138/2013, de 9 de Outubro, não seja muito claro e 

expressivo quanto aos termos de financiamento das IPSS. É possível extrair 

do diploma a presença de um financiamento público reiterado ou sucessivo.  

CCLV. O art. 5º n.º1 k) o DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, admite a possibilidade 

de as IPSS gerarem, ao abrigo dos acordos de gestão e de cooperação, 

recursos financeiros próprios, através do fornecimento de prestações 

acessórias, todavia estas prestações encontram importantes limitações: i) Não 

podem colidir com a prestação da atividade principal, objeto do acordo de 

gestão e de cooperação e ii) Devem estar de harmonia com o art.1º-B n.º2 do 

EIPSS.  

CCLVI. A legitimidade das prestações acessórias suscita dúvidas relativamente ao 

intuito do legislador ordinário, uma vez que estas podem servir o propósito de 

afastar a verificação do critério do financiamento público maioritário das 

IPSS. 

CCLVII. No caso de se concluir pela exclusão do caráter oneroso dos acordos do 

DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, o financiamento maioritário deve ser 

aferido em relação aos restantes meios de financiamento, direto ou indireto.  
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CCLVIII. O controlo de gestão deve ser suscetível de criar uma relação de 

dependência capaz de influenciar de modo determinante a tomada de decisões 

da entidade em matéria de contratos públicos. 

CCLIX.  Ao contrário dos restantes critérios alternativos, o controlo de gestão não 

oferece um valor percentual a partir do qual se presume ou determina a 

existência de um controlo de gestão determinante, nem é possível extrair do 

critério as espécies de intervenções na gestão das IPSS passível de concretizar 

o requisito em análise. 

CCLX. Os poderes de controlo do Estado possuem legitimidade constitucional e 

surgem como uma consequência natural do financiamento público da 

atividade desenvolvida pelas IPSS. 

CCLXI. O controlo administrativo sobre as IPSS inicia-se no RJPCUP e no EIPSS e 

estende-se por vários diplomas avulsos. 

CCLXII. O NEIPSS revogou o art.33º n.º3 do anterior EIPSS, o preceito declarava 

que «as contas das instituições não estão sujeitas a julgamento do Tribunal de 

Contas». 

CCLXIII. As contas das IPSS estão sujeitas à apreciação da jurisdição do Tribunal 

de Contas porquanto o financiamento público reveste a natureza de despesa 

pública. 

CCLXIV. As IPSS ficam sujeitas à fiscalização concomitante e sucessiva do 

Tribunal de Contas (fica excluída a fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas).  

CCLXV. O controlo a posteriori Tribunal de Contas não é suficiente para efeito de 

preenchimento do requisito do controlo de gestão. 

CCLXVI. O controlo exercido pelo Estado sobre as IPSS apresenta os três níveis de 

intensidade. Contudo, o poder de destituição dos órgãos de administração e o 

poder de encerramento administrativo dos estabelecimentos apenas pode ser 

exercido em situações restritas.  

CCLXVII. Quanto às IPSS vinculadas a acordos de gestão e de cooperação, ao 

abrigo do regime jurídico do DL n.º138/2013, de 9 de Outubro, o controlo 

estadual incide sobre o controlo de legalidade e o controlo de oportunidade 

ou mérito. 

CCLXVIII. A autonomia de atuação e gestão das IPSS não é absoluta, porquanto 

sujeita ao controlo e interferência do Estado e do Tribunal de Contas. 
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CCLXIX. Contudo, os poderes de controlo não são suscetíveis de influenciar 

decisivamente as IPSS em matéria de Contratação Pública. 

CCLXX. As IPSS preenchem os dois primeiros requisitos cumulativos dos 

«organismos de direito público». 

CCLXXI. Quanto ao terceiro requisito cumulativo, da sujeição das IPSS aos 

poderes públicos, o seu preenchimento é mais viável pela via do 

financiamento maioritário.   

CCLXXII. As IPSS podem ser qualificadas como «entidades adjudicantes» para 

efeito de aplicação da Parte II do CCP, pela via do art.2º n.º2) ou do art.275º 

do CCP. 

CCLXXIII. O art.23º do NEIPSS impõe a observância das regras do CCP para as 

IPSS que recebam apoios financeiros públicos (art.23º n.º2). 

CCLXXIV. Diferentemente do art.275º n.º1 a) do CCP, o art.23º n.º2 do NEIPSS, 

não fixa nenhum valor percentual do financiamento, abrangendo deste modo 

uma grande franja das IPSS.  

CCLXXV. Os acordos de gestão e de cooperação disciplinados pelo DL n.º 

138/2013, de 9 de Outubro, constituem novos acordos de gestão e de 

cooperação, na medida em que possuem diversas particularidades que os 

distancia do regime jurídico do D n.º 139/2013, de 9 de Outubro, da Portaria 

n.º196-A/2015, de 1 de Julho e do DL n.º 111/2012, de 23 de Maio. 
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Acórdão n.º 40/2010, de 3 de Novembro de 2010 - 1ª S/SS, Processo n.º 1303/2010, 

relator HELENA ABREU LOPES. 

 

i) Relatório Tribunal de Contas: 

 

Tribunal de Contas, Acompanhamento da Situação Económico Financeira do SNS 

2006, Relatório n.º 01/07 – ASEFSNS-06. 

 

Tribunal de Justiça da União Europeia:  

 

Acórdão Serrantoni Srl e Consorzio stabile edili Scrl /Comune di Milano, de 23 de 

Dezembro de 2009 - Processo C-376/08. 

 

Acórdão SECAP SpA e Santos Soc. coop. Arl/ Comune Di Torino, de 15 de Maio de 

2008 - Processo apensos C-147/06 e C-148/06. 

 

Acórdão Bayerischer Rundfunk, de 13 de Dezembro de 2007 - Processo C-337/06. 

 

Acórdão Comissão/Áustria, de 10 de Novembro de 2005 – Processo C-29/04. 
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Acórdão Parking Brixen, de 13 de Outubro de 2005 - Processo C-458/03. 

 

Acórdão Coname, de 21 de Julho de 2005 - Processo C-231/03. 

 

Acórdão Stadt Halle, de 11 de Janeiro de 2005 – Processo C-26/03. 

 

Acórdão Comissão/ Espanha, de 16 de Outubro de 2003 - Processo C-283/00. 

 

Acórdão Korhonen E.O, de 22 de Maio de 2003 - Processo C-18/01. 

 

Acórdão Comissão/ Espanha, de 15 de Maio de 2003 - Processo C-214/00. 

 

Acórdão Adolf Truley, de 27 de Fevereiro de 2003 - Processo C-373/00. 

 

Acórdão Universale-Bau E.O, de 12 de Dezembro de 2002 - Processo C-470/99. 

 

Acórdão Cisal/INAIL, de 22 de Janeiro de 2002 – Processo C-218/00. 

 

Acórdão Comissão/França, de 1 de Fevereiro de 2001 - Processo C-237/99. 

 

Acórdão Telaustria, de 7 de Dezembro de 2000 - Processo C-324/98. 

 

Acórdão University of Cambridge, de 3 de Outubro de 2000 - Processo C-380/98. 

 

Acórdão Teckla, de 18 de Novembro de 1999 – Processo C-107/98. 

 

Acórdão Connemara MachineTurf, de 17 de Dezembro de 1998 - Processo C- 

306/97. 

 

Acórdão BFI Holding, de 10 de Novembro de 1998 - Processo C-360/96. 

 

Acórdão Mannesmann Anglenbau Austria E.O, de 15 de Janeiro de 1998 - Processo 

C-44/96.  
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