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Exmº(ª) Senhor(a) 

Presidente do  

Conselho de Administração 

 

 

 

         (Enviado por email) 

          

 

   CCT/009/2022/MJ     07/04/2022 

 

- Plano para contratação de profissionais de saúde (na parte respeitante a profissionais 

de enfermagem); 

- Direito à informação extraprocedimental; 

- Requerimento. 

 

 

 

* A questão do plano para contratação de profissionais de saúde  

 

1 - A Lei nº 87/2019, de 3 de Setembro, reforça a autonomia administrativa e financeira das 

entidades do Serviço Nacional de saúde (SNS) no que concerne a profissionais de saúde e 

investimentos (artº. 1º, nº 1). 

 

2 - As entidades públicas empresariais do sector da saúde são estabelecimentos do Serviço 

Nacional de Saúde (artº. 1º, nº 4, do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro), 

integradas na rede de prestação de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (artº. 

1º, nºs 1 e 4, do citado Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro), com a “figura 

jurídica” de entidades públicas, dotadas de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial [artº 2º, b), do mesmo 

Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro] 
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2.1 - Diga-se, en passant, que o Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de Fevereiro, ainda não 

foi adaptado à nova Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, embora o artº 2º 

da Lei nº 95/2019, de 4 de Setembro, estatua que “O Governo adapta a legislação 

em vigor à Lei de Bases da Saúde e aprova a legislação complementar necessária” 

e a Base 22, nº 1, postule que “A lei regula a organização e o funcionamento do 

SNS e a natureza jurídica dos vários estabelecimentos e serviços prestadores que o 

integram...” (o destacado é nosso). 

 

3 - O artº 2º, nº 1, da Lei nº 87/2019, de 3 de Setembro, no que para aqui interessa, postula 

que as entidades do Serviço Nacional de Saúde adequam os recurso humanos às suas 

necessidades – e isto tendo por objectivo a máxima eficiência nos resultados. O que, 

 

4 - Deve constar de um plano para a contratação de profissionais (nº 2 do mesmo artº 2º da 

Lei nº 87/2019, de 3 de Setembro) e de para um plano de realização de investimentos (que 

não consta da nossa equação). 

 

5 - O artº 3º da Lei nº 87/2019, de 3 de Setembro, trata da operacionalização (no segmento 

que aqui nos interessa, do plano da contratação de profissionais) e dele se extrai:  

 

i) Após levantamento e demonstração efectiva da necessidade o Conselho de 

Administração da respectiva entidade fica dotado de autonomia para “contratar os 

recursos humanos necessários para assegurar a prestação de cuidados de saúde de 

qualidade...” (nº 1); 

 

ii) A celebração dos contratos pode ser efectuada sem termo (“em situações de 

necessidade claramente identificadas para assegurar os serviços considerados de 

valor para os cuidados prestados”) ou a termo resolutivo (“em situações de 

necessidade de substituição de trabalhadores em ausência temporária”), conforme o 

nº 2; 
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iii) Para a celebração de qualquer um daqueles contratos o Conselho de Administração 

envia o pedido de ratificação de contratação dos recursos humanos ao membro do 

Governo responsável pela área da saúde (nº 3) – o qual ratifica o pedido de contratação 

no prazo de 15 dias após a sua recepção (nº 4); 

 

iv) A celebração do contrato não carece de autorização do membro do Governo 

responsável pela área das finanças (nº 5). 

 

 

*  O direito à informação extraprocedimental 

 

6 - O artº 17º do Código do Procedimento Administrativo consagra o “princípio da 

administração aberta” e, mercê da sua inserção sistemática, é aplicável “a toda e qualquer 

actuação da Administração Pública, ainda que meramente técnica ou de gestão privada” 

(nº 3 do artº 2º do Código do Procedimento Administrativo). 

 

7 - E como se lê na doutrina, a nova inserção do “princípio da administração aberta” no 

Código do Procedimento Administrativo “(...) tem alcance dogmático pois que a 

administração aberta deixou de ser um princípio procedimental e passou a ser um 

princípio extraprocedimental extensivo a toda a actividade administrativa” [Luiz S. 

Cabral de Moncada, “Código do Procedimento Administrativo”, Anotado, 3ª edição, 2019, 

pág. 127]. 

 

8 - Face  ao nº 1 do artº 17º do Código do Procedimento Administrativo, todas as pessoas têm 

o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo quando nenhum 

procedimento que lhes diga directamente respeito esteja em curso (sendo certo que aqui 

não se verifica qualquer uma das ressalvas: segurança interna e externa, investigação 

criminal, sigilo fiscal ou privacidade das pessoas). 
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8.1 - Aliás, a “norma” do nº 1 do artº 17º do Código do Procedimento Administrativo é a 

versão infraconstitucional do “comando” do nº 2 do artº 268º da Constituição da 

Républica Portuguesa. 

 

9 - E a propósito da formulação “todas as pessoas” pode ler-se na doutrina que “assim se evita 

a bizantina questão de saber se a pessoa interessada, seja individual ou colectiva, pública 

ou privada, é interessado directo ou legitimo com todas as consequências restritivas que 

daí poderiam resultar” [Luiz S. Cabral de Moncada, ob. e loc. cit.] 

 

10 - Dispõe o nº 2 do artº 17º do Código do Procedimento Administrativo que “o acesso aos 

arquivos e registos administrativos é regulado pela lei”. E, 

 

11 - É a Lei nº 26/2016, de 22 de Agosto, estatuindo o nº 1 do seu artº 5º que “todos, sem 

necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos 

administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, de reprodução e de informação 

sobre a sua existência e conteúdo”. Ou seja,   

 

12 - E esquematicamente: 

 

a) direito de consulta dos documentos administrativos; 

 

b) direito de reprodução dos documentos administrativos; 

 

c) direito de informação sobre a existência e conteúdo dos documentos administrativos. 

 

 

* O requerimento 

 

Nos termos do artº 268º, nº 2, da Constituição, do artº 17º, nº 1 do Código do 

Procedimento Administrativo e do artº 5º, nº 1, da Lei nº 26/2016, de 22 de 

Agosto, 
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Requere de V. Exa. se digne informar-nos da existência e 

conteúdo do plano para contratação de profissionais de saúde, 

na parte respeitante aos profissionais de enfermagem. 

 

 

*  Apresentamos a V. Exa, Senhor Presidente do Conselho de Administração, os nossos 

melhores e mais respeitosos cumprimentos. 

 

 

 

 

Pel’ A Direcção 

 

 

 

(José Carlos C. Martins – Presidente do SEP) 


