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I – Sumário 
 
Em cumprimento do Programa de Fiscalização para 2010, aprovado pelo Tribunal de Contas (TC) em 
sessão do Plenário da 2ª Secção, de 3 de Dezembro de 2009, realizou-se uma auditoria orientada às 
aquisições de bens e serviços das instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) através do Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais e de agrupamentos complementares de empresas por ele 
constituídos, com produção de efeitos financeiros em 2008 e 2009, cujas conclusões se apresentam 
em seguida. 
 
O objectivo principal da auditoria foi a avaliação da racionalidade económica da actividade 
desenvolvida pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais ou por entidades por ele participadas 
relativamente a entidades do Sector Público e, acessoriamente, a análise da legalidade e 
regularidade dos procedimentos. 
 

1. Conclusões 
 
Apreciação global 
 

 Nas aquisições de bens e serviços ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais1, as entidades 
públicas associadas, nem sempre têm aplicado o regime jurídico da contratação pública e 
garantido os requisitos gerais para a autorização da despesa, nomeadamente os da economia, 
eficiência e eficácia, o que não tem contribuído para uma gestão criteriosa dos recursos 
públicos. Designadamente, nenhuma das entidades públicas aderentes dos serviços partilhados 
de gestão de recursos humanos efectuou estudos que fundamentassem a decisão de adesão 
àqueles serviços, fundamentando-se apenas em estudos da entidade adjudicatária onde eram 
evidenciados acréscimos de custos, para o Erário Público, com as referidas adesões. 
 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais apresenta custos de estrutura injustificados2 que 
se têm reflectido na formação de preços praticados por esta Associação, com reflexo negativo 
no funcionamento dos seus associados, maioritariamente públicos. 

 

 A mediação do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais nas aquisições das entidades 
públicas suas associadas para as quais aquela Associação não detém competências, nem 
sempre garantiu os princípios que norteiam a concorrência e que contribuem, também, para a 
boa gestão dos recursos públicos. Verificou-se a execução de contratos públicos por entidades 
participadas pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e por outros operadores 
económicos privados, sem sujeição ao regime jurídico da contratação pública. 

 

 As unidades de serviços partilhados criadas pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, 
através da constituição de Agrupamentos Complementares de Empresas – Somos Pessoas, ACE, 
Somos Contas, ACE, e Somos Compras, ACE – com a participação de operadores económicos 
privados, não contribuíram para a redução do défice do Serviço Nacional de Saúde, expectável3 

                                                 
1 Caracterizada como uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, de natureza associativa. 
2 Nomeadamente, prémios pagos por objectivos de cobrança aos três directores comerciais que, no biénio, 2007-2008, ascenderam a 
€ 129.750,00, e o pagamento de despesas com viaturas para fins não exclusivamente profissionais.  
3 Estudos realizados, por solicitação do SUCH, pelas empresas The Boston Consulting Group, “Criação da Unidade de Serviços Partlhados 
de Saúde”, de 8 de Dezembro de 2008, e pela Augusto Mateus & Associados - Sociedade de Consultores, Lda, “SUCH-SOMOS SPS: Plano 
de Sustentabilidade 2010-2015 – Relatório Preliminar”, de Outubro de 2009, estimam que os ganhos (traduzidos em redução de custos 
do Serviço Nacional de Saúde) com a adesão generalizada das instituições do Serviço Nacional de Saúde aos serviços partilhados em  
 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 8 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

e observado em iniciativas internacionais semelhantes4. A falta de conhecimentos do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais e dos parceiros privados sobre as idiossincrasias do Sector 
Público da Saúde nas áreas de compras, gestão de recursos humanos e gestão financeira e 
contabilística e o excessivo recurso a financiamento bancário (em 2008, esse financiamento 
ascendia a € 23,6 milhões e, em 2009, a € 33,2 milhões) estiveram na base desta situação. 

 

 A estratégia de criação dos serviços partilhados, um dos desideratos da missão do Conselho de 
Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em funções de 2006 a 30 Junho 
de 20105, não incluiu a falta de know how, negligenciou a componente jurídica do macro-
ambiente e não teve critério6 no recurso ao endividamento, conduzindo a Associação a uma 
situação financeira crítica, com eventuais consequências na sua própria sobrevivência, o que 
contrasta com a “(…) situação financeira (…) globalmente equilibrada (…)”7 de partida e 
evidenciada nas demonstrações financeiras de 2005. Com efeito, tomando por exemplo o rácio 
de autonomia financeira, verifica-se que passou de 38%, em 2005, para 11%, em 2009, em 
consequência de uma política de financiamento não sustentada e irreflectida. 
 

 Os prejuízos gerados pelas unidades de serviços partilhados, que, em 2008, foram de € -1,3 
milhões e, em 2009, de € -6,9 milhões, tiveram como resultado, imediato, a deterioração da 
situação económico-financeira do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais que apresentou 
resultados líquidos negativos de € -4,4 milhões, em 2008, e € -5 milhões, em 2009. 

 

 A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE8, sucedendo nas posições jurídicas 
dos Somos Pessoas, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Compras, ACE, sem precedência de 
estudos de viabilidade económico-financeira na óptica microeconómica e 
macroeconómica/óptica do sector público, que demonstrassem a viabilidade e racionalidade 
económicas, designadamente pela assunção daquelas posições jurídicas, e irá iniciar a sua 
actividade utilizando meios físicos, tecnológicos e financeiros que não foram adquiridos, pelo 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, no respeito pelo regime jurídico da contratação 
pública e, consequentemente, nas melhores condições de mercado. 

 

Caracterização do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  – cfr. ponto 8 
 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais foi criado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46.668, de 
24 de Novembro de 1965, e nos termos do artigo 417º do Código Administrativo de 1940, por 
estatutos aprovados por despacho ministerial, de 22 de Abril de 1966, para “obter o melhor 
rendimento económico” das instituições fundadoras9, caracterizando-se como uma pessoa 
colectiva de utilidade pública administrativa, de natureza associativa, organizada e posicionada 

                                                                                                                                                       
saúde nas áreas das compras e logística, gestão de recursos humanos e gestão administrativa e financeira (disponibilizados pelos ACE 
criados pelo SUCH) e na área de tecnologias e sistemas de informação poderão ascender de € 230.000.000 a € 400.000.000/ano. 
4 Designadamente, no estudo de “Benchmarking internacional e desenho de unidades de serviços partilhados no sector da saúde”, de 
2006, da autoria da Deloitte e promovido pelo SUCH (Benchmark – EUA, Irlanda, Nova Zelândia e Espanha). 
5 Com a excepção da Vice-Presidente do SUCH que tomou posse apenas a 1 de Fevereiro de 2008. Pelos Despachos n.os 10557/2010 e 
10558/2010, de 17 de Junho, do Secretário de Estado da Saúde, publicados no Diário da República, 2ª S, n.º 121, de 24 de Junho, foram 
nomeados os actuais Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração do SUCH, com efeitos a partir de 23 de Junho inclusive. 
Os restantes membros do Conselho de Administração (3 vogais) foram eleitos em Assembleia Geral extraordinária de 30 de Junho de 
2010, com efeitos a partir de 1 de Julho inclusive. 
6 Leverage financeiro negativo. 
7 Fonte: Parecer do Conselho Fiscal do SUCH – Exercício de 2005. 
8 Criada pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de Março. De acordo com informação prestada pelo Chefe de Gabinete da Ministra da 
Saúde, por ofício de 15 de Setembro de 2010, a SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, encontra-se, ainda, em 
instalação, continuando em actividade os Somos Pessoas, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Compras, ACE 
9 À época as instituições particulares de assistência que exerciam actividades de natureza hospitalar e, mediante autorização do Ministro 
da Saúde e Assistência, os estabelecimentos hospitalares oficiais, cfr. artigos 1º e 2º do Decreto-Lei n.º 46 668. 
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para a oferta integrada de serviços de apoio para o Sector da Saúde, tomando “a seu cargo as 
iniciativas susceptíveis de contribuir para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus 
associados”10. Tendo por base o fim para o qual foi criado, os associados do Sector Público têm-
lhe adjudicado contratos públicos sem aplicação do respectivo regime de contratação. 
 

 No ano de 2009, a estrutura associativa era composta por 60 entidades hospitalares públicas, 
11 institutos públicos, 1 serviço integrado do Ministério da Saúde, 22 entidades sem fins 
lucrativos (misericórdias, cooperativas, fundações) e 1 entidade hospitalar do sector privado 
lucrativo. 

 

 São órgãos do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais: a Assembleia Geral, composta por 
representantes dos associados, o Conselho de Administração, constituído por um Presidente e 
um Vice-presidente, nomeados pelo Ministro da Saúde, e três Vogais eleitos em Assembleia 
Geral sobre proposta do Presidente do Conselho de Administração, e o Conselho Fiscal, 
composto por três membros efectivos e um suplente, eleitos pela Assembleia Geral. 
 

 As deliberações em Assembleia Geral são, em regra, tomadas com base no número de votos 
dos associados, sendo o número de votos de cada associado determinado pelo valor percentual 
dos serviços adquiridos, no ano anterior, relativamente à facturação total do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais, entre um e seis votos. Em 2009, o número de votos dos 
associados do Sector Público ascendia a 111, sendo o dos associados dos Sectores Social e 
Lucrativo, 23. Tomando por referência a caracterização das empresas públicas constante do 
Regime Jurídico do Sector Empresarial do Estado, verifica-se que as entidades públicas 
associadas exercem uma influência dominante sobre a associação, detendo a maioria dos 
direitos de voto. 

 

 A actividade tradicional da Associação tem-se desenvolvido nas áreas de assistência técnica a 
instalações e equipamentos, de exploração ou gestão de instalações técnicas e áreas industriais, 
de desenvolvimento tecnológico e investigação de equipamentos e instalações e de formação 
de pessoal enquanto utilizador de equipamentos. 

 

 Com base nos Estatutos o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais detém diversas 
participações noutras entidades, destacando-se: 

 

 O SUCH-Dalkia, ACE11, constituído em 1996, cuja actividade principal é a concepção, 
construção, financiamento, exploração e manutenção de centrais de transformação de 
energia. Este Agrupamento, com capital social, conta com a participação do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais (50%) e de um parceiro do sector privado lucrativo 
(50%); 

 Os três Agrupamentos Complementares de Empresas, criados em 2007, a fim de 
constituir unidades de serviços partilhados da saúde nas áreas de compras e logística, 
gestão financeira e contabilística e gestão de recursos humanos – o Somos Compras, 
ACE, o Somos Contas, ACE, e o Somos Pessoas, ACE. Estes Agrupamentos foram 

                                                 
10 Artigo 1º, n.º 1, dos Estatutos actuais, publicados no Diário da República, 2ª S, n.º 249, de 29 de Dezembro de 2006. 
11 Agrupamento Complementar de Empresas. Contrato pelo qual duas ou mais pessoas singulares ou colectivas ou sociedades se 
agrupam, sem prejuízo da personalidade jurídica de cada uma, com vista a melhorar as condições de exercício ou de resultado das suas 
actividades económicas. O ACE não pode ter por fim principal a realização e partilha de lucros e constitui-se por contrato, com ou sem 
capital social próprio. Adquire personalidade jurídica com a inscrição do seu acto constitutivo no registo comercial (Bases I, II, III e VI da 
Lei n.º 4/73, de 4 de Junho). 
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constituídos com a participação de entidades do sector privado lucrativo (5%). O Somos 
Compras, ACE, conta, ainda, com a participação de entidades públicas do Sector da 
Saúde (9%). As restantes participações pertencem à Associação. Não tendo capital 
social, a participação nos Agrupamentos refere-se à participação nos encargos e 
proveitos e/ou excedentes de tesouraria. 

 

 Todos os Agrupamentos referidos têm prestado serviços a entidades do Sector Público 
associadas do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, sem precedência de procedimentos 
de contratação pública, ainda que, por interposição desta Associação, uma vez que é esta 
entidade quem celebra os contratos com os respectivos associados, mandatando aquelas 
entidades ou cedendo-lhes os direitos e obrigações deles decorrentes. 
 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais presta contas ao Tribunal de Contas no âmbito 
das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 2º e da alínea o) do n.º 1 do artigo 
51º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, e encontra-se sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, 
desde a entrada em vigor da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto. 
 

Natureza jurídica do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  – cfr. ponto 9 
 

 Em 1966, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais com atribuições em áreas até então 
desenvolvidas por instituições de assistência particulares, que eram, elas próprias, pessoas 
colectivas de utilidade pública administrativa, assumiu a mesma natureza jurídica. 
 

 A manutenção daquela caracterização não teve em atenção, no entanto, a alteração operada na 
natureza jurídica da maioria dos seus associados, que, com a criação do Serviço Nacional de 
Saúde, passaram a ser pessoas colectivas públicas. 

 

 Os fins prosseguidos pelo SUCH – “tomar a seu cargo as iniciativas susceptíveis de contribuir 
para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados”, prestando-lhe serviços em 
diversas áreas, mediante o pagamento de um preço fixado contratualmente - não se inserem 
nos fins beneficentes ou humanitários ou de assistência e de educação previstos no artigo 416º 
do Código Administrativo. 

 

 O SUCH, enquanto pessoa colectiva de utilidade pública administrativa goza de isenções 
fiscais12, que os seus associados, maioritariamente, hospitais do Sector Público Administrativo e 
do Sector Empresarial do Estado, não auferem. 

  

                                                 
12 De entre as isenções fiscais destacam-se a isenção de Imposto sobre o Rendimento Colectivo, de Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto de Selo. 
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Actuação do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  junto de entidades do 
Sector Público –  cfr. ponto 10 

 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais tem desenvolvido, maioritariamente, a sua 
actividade, junto dos associados do Sector Público, quer através da celebração de 
protocolos/acordos sem precedência de procedimentos concorrenciais, quer através da 
celebração de contratos precedidos daqueles procedimentos. Em 2008 e 2009, o volume de 
negócios com estas entidades ascendeu a € 79.857.836,16 (87%) e a € 88.620.122,43 (86,2%)13. 
Destes valores, € 71.187.941,36, (77,6%), em 2008, e € 73.246.032,26, (71,3%), em 2009, foram 
realizados em execução de protocolos/acordos celebrados sem precedência de procedimentos 
concorrenciais. 
 

 Qualquer um dos protocolos/acordos analisados, no âmbito da presente auditoria, subsumem-
se no conceito de contrato, constituindo acordos de vontades entre duas pessoas jurídicas 
distintas e estabelecendo direitos e obrigações recíprocas entre as partes, e, em regra tendo 
por objecto prestações de serviços e/ou fornecimentos de bens e/ou realização de obras, que 
poderiam ter sido adquiridas no mercado. 

 

 De salientar que o regime jurídico da contratação pública visa não só salvaguardar os princípios 
constitucionais que regulam a actividade da Administração Pública e a sã concorrência, mas 
também a boa gestão dos recursos públicos. De princípio, apenas a abertura de um 
procedimento concorrencial garante o melhor contrato do ponto de vista da economia, eficácia 
e eficiência. Porém, por via jurisprudencial14 tem-se entendido que é possível uma entidade 
adjudicante atribuir directamente um contrato a uma entidade dela distinta no plano jurídico-
formal, se exercer sobre ela, isoladamente ou em conjunto com outras entidades adjudicantes, 
um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços e se essa entidade realizar o 
essencial da sua actividade para com a ou as entidades que a controlam. Trata-se da designada 
contratação in house, actualmente prevista no artigo 5º, n.º 2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 

 A propósito das relações jurídicas estabelecidas entre o Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais e os respectivos associados do Sector Público, o Conselho Consultivo da Procuradoria-
Geral da República, concluiu, em pareceres emitidos em 1995 e 2002, entre outras, que as 
relações entre aquela Associação e os respectivos associados se situavam materialmente no 
plano da auto-satisfação das necessidades da Administração, fora do âmbito de aplicação dos 
Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 197/99, de 8 de Junho, por não pressuporem a 
necessidade de recurso a um contratante externo. Sempre que o Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais, no desenvolvimento das suas actividades, carecesse de recorrer a entidades 
externas, incluía-se nas entidades equiparadas a organismos de direito público para efeitos de 
aplicação daqueles diplomas. 
 

 Durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 197/99, de 8 de Junho, a 
adjudicação  directa  de  contratos  públicos  pelas  entidades  associadas  do  Sector  Público  ao 

  

                                                 
13 A restante percentagem corresponde, em 2008 e 2009, ao volume de negócios realizado com entidades dos sectores social e privado. 
14 Diversos Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, o primeiro dos quais (Acórdão Teckal – Proc.º C-107/98) data de 18 de 
Novembro de 1999. 
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 Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, fundou-se no fim para o qual o mesmo foi criado15 e 
na doutrina constante dos referidos pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 
República. Com a publicação do Código dos Contratos Públicos e a sua entrada em vigor, em 30 
de Julho de 2008, o fundamento jurídico invocado tem sido, também, o respectivo artigo 5º, 
n.º 2. 

 

 Após a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, o Tribunal de Contas recusou o visto 
a contratos celebrados entre o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e as entidades do 
Sector Público suas associadas, em virtude de os mesmos não estarem abrangidos por qualquer 
excepção à aplicação do regime da contratação pública, nomeadamente a estabelecida no 
artigo 5º, n.º 2, do referido Código16. 

 

 A adjudicação ou a renovação de contratos com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, 
após a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, sem precedência do procedimento 
de contratação pública legalmente aplicável, identificada em todas as entidades seleccionadas, 
com excepção do Hospital de São João, EPE,17, é susceptível de gerar responsabilidade 
financeira sancionatória relativamente aos membros do Conselho Directivo ou de 
Administração das entidades públicas adjudicantes, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e 
n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de 
Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Contudo, para que haja infracção financeira, não basta que estejamos perante um facto ilícito, 
no caso concreto, a violação das normas que regem a adjudicação dos contratos públicos. É 
necessário, também, que o facto seja culposo e, nesta sede, considerando designadamente 
que, até 2009, o enquadramento das relações das entidades do Sector Público com a 
Associação, constante dos pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 
República, apenas pontualmente foi questionado18, e a existência de diversos pareceres 
jurídicos que corroboravam este entendimento, os responsáveis das entidades públicas 
adjudicantes actuaram com a diligência que lhes era exigida, não sendo de considerar, na 
presente auditoria, como infracções financeiras. 

 

 Sucede, porém, que quer durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 
197/99, de 8 de Junho, quer durante a vigência do Código dos Contratos Públicos, o Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais cometeu a entidades terceiras a execução de contratos 
públicos que as entidades públicas adjudicantes lhe haviam atribuído ao abrigo do fim 
prosseguido pela Associação e do entendimento propugnado pelo Conselho Consultivo da 

                                                 
15 A obtenção do “ melhor rendimento económico” das instituições fundadoras, tomando “a seu cargo as iniciativas susceptíveis de 
contribuir para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados”. 
16 Proc.º n.º 349/2009 - Acórdão nº 143/2009 -22.JUL-1.ª S/SS e Acórdão n.º 7/2010 – 09.MAR-1ªS/PL (Recurso Ordinário n.º 22/2009) – 
“Protocolo de Prestação de Serviço de Tratamento e Fornecimento de Roupa em Regime de Aluguer ao Hospital de Faro, EPE”, celebrado 
entre aquele Hospital e o SUCH; Proc.º n.º 1045/2009 - Acórdão nº 159/2009 -29.Out-1.ª S/SS - “Protocolo de Adesão ao Serviço 
Partilhado de Recursos Humanos”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., e o SUCH; Proc.º nº 1861/2009 - 
Acórdão nº 167/09 - 20.NOV.09-1.ª S/SS  – “Protocolo de execução da obra de remodelação da instalação de ar condicionado dos 
serviços de medicina física e reabilitação, consultas externas, esterilização, oftalmologia e quartos de isolamento”, celebrado entre o 
Hospital do Litoral Alentejano e o SUCH; Proc.º 1807/2009 - Acórdão n.º 4/2010, de 23 de Fevereiro – “Protocolo de adesão ao centro de 
processamento de contabilidade e finanças”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e o SUCH; Proc.º 
1825/2009 - Acórdão n.º 6/2010, de 25 de Fevereiro - “Protocolo de adesão ao centro de processamento de contabilidade e finanças”, 
celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, IP, e o SUCH. 
17 Cujos contratos, não precedidos de procedimentos de contratação pública, foram celebrados antes da entrada em vigor do CCP. 
18 Pontualmente, os Tribunais Administrativos pronunciaram-se pela ilegalidade da adjudicação sem cumprimento do regime jurídico da 
contratação pública (veja-se, a título de exemplo – Recurso Jurisdicional n.º 1047/05, 2º Juízo, 1ª Secção, do Tribunal Central 
Administrativo). 
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Procuradoria Geral da República e/ou do artigo 5º, n.º 2 do Código dos Contratos Públicos. 
Estas situações19 ocorreram relativamente a entidades participadas pela Associação (SUCH-
Dalkia, ACE, Somos Pessoas, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Compras, ACE), ao abrigo dos 
respectivos contratos de constituição e de contratos de cedência de direitos e obrigações e de 
mandato. Verificou-se ainda a execução de dois contratos públicos de prestação de serviços de 
alimentação, por consórcios formados pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e por 
uma empresa. 

 
Embora a formação dos contratos de agrupamento complementar de empresas e de consórcio 
não estivessem sujeitos ao regime jurídico da contratação pública20, o facto de, por via deles, 
essas entidades terem prestado serviços a entidades públicas adjudicantes, ainda que por 
intermediação do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, vinculava esta entidade a aplicar 
aquele regime aquando da atribuição em concreto dos contratos públicos com ele celebrados. 
As situações identificadas não se conformam nem com o entendimento constante dos 
Pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República nem com a doutrina da 
contratação in house na medida em que envolveram operadores económicos privados que não 
foram escolhidos com base nos procedimentos adjudicatórios aplicáveis21. 
 
As entidades públicas adjudicantes deviam ter garantido, junto da Associação, o cumprimento 
por esta dos princípios da concorrência e a aplicação das regras da contratação pública, não 
podendo ter aceite que os serviços contratados fossem efectuados por entidades que contavam 
com a participação de operadores económicos privados. Nestas situações, a mediação do 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, nas aquisições de bens e serviços das entidades 
públicas, não garantiu o cumprimento dos princípios que norteiam a concorrência e que 
contribuem para a boa gestão dos dinheiros públicos. 

 
Áreas de negócio tradicionais – cfr. pontos 11 e 11.1 
 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais vem desenvolvendo a sua actividade nas áreas de 
apoio instrumental das unidades prestadoras de cuidados de saúde, nomeadamente na 

                                                 
19 Estas situações são tratadas em concreto nos pontos 11 e 12 do Relatório. Durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de 
Março, e 197/99, de 8 de Junho, esta situação foi identificada nas seguintes entidades: Hospital de São João, EPE (prestação de serviços 
de alimentação e instalação e exploração da central de cogeração); Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE (prestação de 
serviços de alimentação); Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (prestação de serviços de assistência técnica a instalações e 
equipamentos das áreas não médicas e instalação e exploração da central de cogeração); Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 
(exploração da central de cogeração); Administração Regional de Saúde do Algarve, IP (prestação de serviços de gestão de recursos 
humanos – serviços partilhados); Administração Regional de Saúde do Centro, IP (prestação de serviços de gestão de recursos humanos – 
serviços partilhados). Para além destas entidades, esta situação verificou-se, ainda, na instalação e exploração de centrais de cogeração 
na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, Hospital Garcia de Orta, EPE, e Centro Hospitalar de Setúbal, EPE. Durante a vigência do 
CCP, esta situação verificou-se no Centro Hospitalar Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (renovação do contrato de prestação de 
serviços de assistência técnica a instalações e equipamentos das áreas não médicas e adjudicação do contrato de aquisição de serviços 
partilhados de compras e logística), no Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, e no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, 
(adjudicação dos contratos de aquisição de serviços partilhados de compras e logística), no Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, EPE (adjudicação do contrato de prestação de serviços de alimentação), na Administração Regional de Saúde do Algarve, 
IP, e na Administração Regional de Saúde do Centro, IP (renovação dos contratos de prestação de serviços de gestão de recursos 
humanos – serviços partilhados), e, ainda, no Hospital de Santo André, EPE (adjudicação do contrato relativo à instalação e exploração de 
uma central de cogeração). Os contratos de adesão aos serviços partilhados de gestão financeira e contabilística das Administrações 
Regionais de Saúde do Norte e Centro e o contrato de adesão aos serviços partilhados de gestão de recursos humanos da Administrações 
Regionais de Saúde do Norte, foram já objecto de decisões de recusa de visto do Tribunal de Contas em sede de fiscalização prévia. 
20 Actualmente, o CCP incluiu no seu âmbito de aplicação o contrato de sociedade. 
21 No sentido de que as entidades adjudicatárias de contratos in house, devem ser consideradas organismos de direito público, vide, 
Diogo Duarte de Campos, in “A escolha do Parceiro Privado nas Parcerias Público-Privadas, A adjudicação in house em particular”, 
Coimbra Editora, 2010, p. 329, nota 1004. 
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manutenção de instalações e equipamentos, lavagem e tratamento de roupa, tratamento e 
gestão de resíduos e no fornecimento de alimentação. 
 

 Os resultados operacionais destas áreas de negócio tradicionais do Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais, embora positivos22, diminuíram 20,34%, entre 2007 e 2008, e 8,5%, entre 2008 e 
2009. 

 

 A área de negócios cujo desempenho mais contribuiu para a diminuição dos resultados 
operacionais, em 2008, foi a do Somos Equipas (unidades de negócio da Manutenção, Segurança 
e Controlo Técnico e Projectos e Obras), o que evidencia a existência de ineficiências23 que, 
reflectindo-se nos preços das propostas apresentadas às entidades públicas, importa colmatar. 

 

 Na área do Somos Ambiente, as unidades de negócios de limpeza hospitalar e de gestão de 
resíduos, em 2008, apresentaram resultados de exploração negativos. 
 

 As adjudicações efectuadas ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais nem sempre se 
baseiam em critérios de eficiência e eficácia, mas na possibilidade de adjudicação sem prévio 
procedimento de contratação. Sem prejuízo do argumento de legalidade formal que, neste caso 
se verificou já não ter razão de ser, as entidades públicas devem fundamentar as suas decisões, 
em especial se envolverem valores elevados de despesa, em termos de economia, eficiência e 
eficácia. Só assim garantirão a afectação eficiente dos recursos públicos. 

 
Hospital de São João, EPE 
 

Prestação de serviços de tratamento e lavagem de roupa 

 

 O Hospital de São João, EPE, não reclamou ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais o 
pagamento dos custos energéticos da lavandaria do Hospital com o tratamento de roupa de 
outras instituições, conforme previsto contratualmente, no período de 1 de Outubro de 200624 a 
31 de Março de 2010, data em que emitiu a correspondente factura, no total de € 1.044.403,27. 

 

 O Hospital não efectuou nenhum controlo sobre a exactidão dos montantes descontados pelo 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais na sua facturação, conforme previsto no contrato, 
relativos ao tratamento de roupa de outras instituições na lavandaria do referido Hospital. 

 

 O deficiente controlo da execução do contrato, que originou a não arrecadação de receitas no 
valor de € 1.044.403,27, revela deficiências ao nível do controlo interno do Hospital, que não se 
compadecem com a boa gestão dos recursos públicos. A não arrecadação de receitas pode 
configurar eventual infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira 
reintegratória e sancionatória relativamente aos membros do Conselho de Administração do 
Hospital, nos termos dos artigos 60º e 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de 
Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de 

Agosto, por violação dos artigos 7º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e 7º, 

n.º 1, alínea r), dos Estatutos aprovados pelo mesmo Decreto-Lei. Contudo, considerando que 
estes responsáveis apenas tomaram conhecimento daquela falha no âmbito da auditoria, tendo 
já diligenciado no sentido da arrecadação dos valores em dívida, conclui-se que os mesmos não 

                                                 
22 Em 2008, € 7.466.682,00, em 2009, e € 6.831.673,00. 
23 Aumento dos custos operacionais é superior ao aumento dos proveitos operacionais.  
24 Início da vigência do contrato. 
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actuaram nem com dolo nem com culpa, afastando-se a efectivação de eventual 
responsabilidade financeira reintegratória e sancionatória. 

 
Prestação de serviços de alimentação  

 

 A execução do contrato celebrado com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em 
200025, tem sido assegurada pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e pela Eurest – 
Sociedade Portuguesa de Restaurantes, SA, com base num contrato de consórcio. 

 

 O valor anual estimado do contrato ascendia, à época, a cerca de € 3.194.261,83, pelo que o 
procedimento de contratação legalmente aplicável seria o de concurso público, conforme 
artigos 80º, n.º 1, e 191º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho. 

 

 Nesta situação o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais apenas poderia ter recorrido a 
uma entidade terceira se tivesse sustentado a respectiva escolha num concurso público, o que 
não aconteceu. Por seu turno, tendo o Hospital consentido, no contrato, a subcontratação de 
outras entidades, deviam os respectivos responsáveis ter garantido a legalidade dos 
procedimentos de contratação a serem utilizados nessa situação. 
 

 A não realização do procedimento de contratação legalmente adequado configura uma 
eventual infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira sancionatória. 
Contudo, à época do facto ilícito, a Associação não se encontrava sujeita aos poderes de 
jurisdição do Tribunal e um eventual procedimento por responsabilidade financeira 
sancionatória, já se encontra prescrito. 

 

 No que concerne ao processo decisional subjacente à contratação em causa, não se 
encontraram evidências de quaisquer estudos de análise de custo-benefício ou outros estudos 
adequados à aferição da afectação eficiente e eficaz dos recursos públicos que sustentassem a 
sua celebração. Tratando-se de um contrato de longo prazo e considerando o montante do 
investimento envolvido, esses estudos seriam importantes para aferir o equilíbrio do protocolo 
e a adequação do investimento às necessidades do Hospital, sendo que o investimento 
realizado (suportado num histórico de refeições fornecidas de 70.000/mês), que o Hospital 
teria que amortizar, se revelou excessivo face às suas necessidades reais. Durante o ano de 
2008 e o 1º semestre de 2009, o Hospital suportou uma penalização de € 232.702,86 e de 
€ 91.211,94, correspondente a refeições não servidas face ao histórico que serviu de referência 
à celebração do contrato. Em anos anteriores, o Hospital apenas não suportou o débito 
correspondente a refeições não servidas nos meses de Abril, Maio e Outubro de 2000. 

 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE  
 
Prestação de serviços de alimentação  
 

 De Março de 2007 a Fevereiro de 2009, as prestações de serviços de alimentação, cujo valor 
ascendeu a € 1.513.476,40, em 2007, e a € 1.892.289,86, em 2008, foram executadas pelo 
consórcio SUCH/Eurest, sem precedência de qualquer procedimento concursal. Em Março de 
2009, o Centro Hospitalar celebrou com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais um 
contrato de fornecimento de serviços de alimentação, uma vez mais sem sujeição às regras da 
contratação pública, que continuou a ser executado pelo consórcio. 

                                                 
25 O termo do protocolo encontra-se previsto para 30 de Junho de 2011. 
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 A não realização do procedimento de contratação legalmente exigível – durante a vigência do 

Decreto-Lei n.º 197/99, o concurso público, conforme artigo 13º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
233/2005, de 29 de Dezembro, e artigos 80º, n.º 1, e 191º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Julho; durante a vigência do Código dos Contratos Públicos (a partir de 30 de Julho de 
2008), o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação, nos termos dos 
respectivos artigos 2º, n.º 2, 5º, n.º 3, alínea b), e 20º, n.º1, alínea b) - contrariou o disposto no 
regime da contratação pública, podendo configurar uma eventual infracção financeira 
susceptível de gerar responsabilidade financeira sancionatória, relativamente aos membros do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, e do 
Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, nos termos do 
artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela 
Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 

 
Considerando, porém, que nesta matéria nunca houve recomendação do Tribunal de Contas 
ou de qualquer órgão de controlo interno no sentido de ser corrigido o procedimento 
adoptado, nunca os seus autores foram objecto de juízo de censura por aquelas entidades e 
que perante a factualidade aduzida nas alegações se conclui que quer os responsáveis do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, quer os responsáveis do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais não actuaram com dolo, conclui-se, relativamente a todos os 
responsáveis indiciados, pelo preenchimento dos pressupostos para a relevação pelo Tribunal 
da eventual responsabilidade financeira sancionatória, constantes das alíneas do n.º 8 do 
artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 
35/2007, de 13 de Agosto. Acresce que o Centro Hospitalar já iniciou um procedimento de 
aquisição de serviços ao abrigo do regime jurídico da contratação pública e que por adenda ao 
contrato de consórcio celebrada entre o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e a Eurest, 
a colaboração desta entidade apenas se mantém em vigor até à conclusão daquele 
procedimento, cessando em qualquer caso, no dia 31 de Dezembro de 2010. 

 
A gestão e tratamento de resíduos  

 

 Em 19 de Dezembro de 2003 o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, celebrou 
com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais um protocolo com vista à instalação de uma 
central de autoclavagem numa parcela de terreno do Hospital, para tratamento de resíduos 
dos clientes da Associação, incluindo o Centro Hospitalar. A central iniciou a actividade em 
Junho de 2006. 
 

 Nos termos do protocolo, o fornecimento das energias consumidas (água, vapor e 
electricidade) na central seria realizado pelo Centro Hospitalar, mediante reembolso do Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais. O fornecimento de água e de vapor para a central tem sido 
assegurado por meios próprios da Associação; contudo, o fornecimento de água para os 
balneários e de energia eléctrica, vem sendo assegurado pelo Centro Hospitalar, sem que 
tenha havido qualquer reembolso das quantias devidas. Apenas, em 30 de Abril de 2010, o 
Centro Hospitalar emitiu as facturas correspondentes (€ 13.676,88 – energia eléctrica; 
€ 6.123,60 – água). Não existindo contadores para contagem dos consumos, os valores 
facturados foram estimados desde Junho de 2006, início da actividade da central, e até Abril de 
2010, pelo que podem não corresponder efectivamente aos consumos realizados. 
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 O deficiente controlo da execução do contrato gerou a não arrecadação das receitas devidas. 
Contudo, considerando que os responsáveis do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar apenas tomaram conhecimento daquela falha no âmbito da auditoria, tendo já 
diligenciado no sentido da arrecadação dos valores em dívida, conclui-se que os mesmos não 
actuaram nem com dolo nem com culpa, o que afasta a efectivação de eventual 
responsabilidade financeira reintegratória e sancionatória, em que poderiam incorrer nos 
termos dos artigos 60º e 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na 
redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, 
por violação dos artigos 13º, alínea g), do regime jurídico da gestão hospital aprovado pela Lei 
n.º 27/2002, de 8 de Novembro, e 6º, n.º 1, alínea p), do Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de 
Agosto, enquanto entidade do Sector Público Administrativo26, e dos artigos 7º, n.º 2 do 
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e 7º, n.º 1, alínea r), dos Estatutos aprovados 
pelo mesmo Decreto-Lei, enquanto entidade pública empresarial. 

 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

 

 Para a execução do contrato de prestação de serviços de assistência técnica a instalações e 
equipamentos das áreas não médicas, celebrado com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 
EPE, em Agosto de 2007, e renovado em 2009, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
subcontratou, sem a realização de qualquer procedimento concursal, o SUCH-DALKIA, Serviços 
Hospitalares, ACE, pelo valor inicial de € 286.624,00. Em 2009, o valor da subcontratação foi de 
€ 250.814,40. O valor do contrato celebrado, em 2007, entre o Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, EPE, e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, foi de € 1.130.942,00 (17 meses) e 
o da sua renovação (anual), em 2009, de € 911.729,40. 

 

 A não realização do procedimento de contratação legalmente exigível, em 2007, o concurso 
público, conforme artigo 13º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e artigos 
80º, n.º 1, 191º, n.º 1, alínea b) e 194º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho, e, em 2009, o 
concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação, conforme artigos 2º, n.º 2, 5º, 
n.º 3, alínea b), e 20º, n.º1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, pode configurar uma 
eventual infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira, relativamente 
aos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, e 
do Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais nos termos do 
artigo 65º, n.º 1, alínea b), n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela 
Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 

 
Verificando-se, contudo, nesta matéria, que nunca houve recomendação do Tribunal de Contas 
ou de qualquer órgão de controlo interno no sentido de serem corrigidos os procedimentos 
adoptados, nunca os seus autores foram objecto de juízo de censura por aquelas entidades e 
que perante a factualidade aduzida nas alegações se conclui que, quer os responsáveis do 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE, quer os responsáveis do Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais, actuaram convictos da legalidade da sua conduta, encontrando-se, por isso, 
preenchidos os pressupostos constantes das alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, na 
redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto, releva-se 
a eventual responsabilidade financeira sancionatória daqueles responsáveis. A este propósito, 
refira-se, ainda, que o Centro Hospitalar já iniciou um procedimento de aquisição de serviços 

                                                 
26 O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho foi transformado em entidade pública empresarial a partir de 1 de Março de 2007 
(artigo 10º do Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro). 
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ao abrigo do regime jurídico da contratação pública e que o Conselho de Administração do 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, na sequência de parecer jurídico questionando a 
legalidade da subcontratação ao SUCH-DALKIA, ACE, deliberou encarregar os seus próprios 
serviços de se substituir aos trabalhos assegurados pelo SUCH-Dalkia, ACE, o que, no âmbito da 
execução do contrato celebrado com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, foi executado 
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. 

 
Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 

 

 O Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, procedeu, em 2008, à abertura de um procedimento de 
consulta prévia para a aquisição de serviços de recolha, transporte e tratamento de resíduos 
para o ano de 2009, tendo endereçado convites a três entidades, incluindo o Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais. 
 

 As melhores propostas apresentadas, em Outubro de 2008, e, após negociação, em Março de 
2009, foram de uma empresa privada, e representavam uma poupança estimada de 7% e 20%, 
respectivamente, face aos custos de 200827. 
 

 Numa última negociação, ocorrida após Março de 2009, o Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, 
não deu oportunidade à empresa que havia apresentado as melhores propostas de rever o 
respectivo preço, tendo-se limitado a solicitar nova proposta ao Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais. Em Setembro de 2009, a Associação igualou o preço ao da última proposta da 
referida empresa. Ao excluir desta fase de negociação a empresa que, até àquele momento, 
havia apresentado as melhores propostas, o Centro Hospitalar não respeitou os princípios da 
prossecução do interesse público, da igualdade, da imparcialidade e da transparência que 
devem nortear as relações entre a Administração Pública e os administrados. 

 

 O serviço foi adjudicado ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em Outubro de 2009, 
um ano após a abertura do procedimento. O Centro Hospitalar podia ter beneficiado, desde 
Março de 2009, da proposta então apresentada pelo outro concorrente. Ao invés, aquele 
estabelecimento hospitalar manteve em vigor os contratos e preços de 2008, o que 
representou, entre Abril e Outubro de 2009, um custo acrescido estimado de € 10.610,25. 

 

 A tramitação e demora, pelo Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, na adjudicação, são 
reveladoras de negligência na gestão dos recursos públicos. 

 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, numa situação de concorrência, baixou em cerca 
de 40% o valor da proposta inicialmente apresentada (de € 96.770,00 para € 69.210,00). 

 
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 

 

Prestação de serviços de tratamento e lavagem de roupa  

 

 Nos termos do contrato celebrado, em 1989, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
seria responsável pelo pagamento de todas as despesas de exploração da lavandaria, 
nomeadamente os consumos de água, electricidade e vapor, competindo aos Hospitais da 

                                                 
27 Em 2008, o serviço de recolha, transporte e tratamento de resíduos no Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, era assegurado pelo 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, no Hospital de Macedo de Cavaleiros e no Hospital de Mirandela e por uma empresa privada 
no Hospital de Bragança. 
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Universidade de Coimbra, EPE, a instalação de contadores para medição dos respectivos 
consumos. O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais asseguraria ainda que o preço por 
kilograma de roupa lavada dos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, seria sempre 
inferior ao preço pago por outras entidades a quem a Associação prestasse serviços utilizando 
a lavandaria dos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE. 
 

 Mensalmente, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais compensou os Hospitais da 
Universidade de Coimbra, EPE, pelos consumos energéticos reais de água e electricidade na 
lavandaria. Relativamente ao vapor consumido e não dispondo de contador para o efeito, os 
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, fazem uma estimativa do vapor consumido, o que 
não assegura que os montantes cobrados ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
correspondem efectivamente aos consumos realizados. 
 

 Os Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, não controlam se o preço por kilograma de 
roupa que pagam é, de facto, inferior ao cobrado pelo Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais às outras entidades a quem presta serviços, conforme previsto contratualmente, o 
que evidencia um deficiente controlo da execução do contrato. 

 
Prestação de serviços informáticos 

 

 Desde 1999 que os Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, mantêm um contrato de 
prestação de serviços de informática com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. O 
pessoal destacado pela Associação, em permanência, nos Hospitais da Universidade de 
Coimbra, EPE, cumpre um horário, executa tarefas semelhantes às dos outros funcionários do 
serviço de informática do Hospital, com os meios que este põe ao seu dispor e sobre a direcção 
do responsável pelo serviço de informática do Hospital, o que configura uma relação jurídica 
de trabalho com o Hospital. 

 

 Os custos com pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, estão, em 
consequência, subavaliados por contrapartida da conta de fornecimentos e serviços externos. 

 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais factura aos Hospitais da Universidade de 
Coimbra, EPE, todos os custos associados a uma relação jurídica de trabalho (salários base, 
subsídios de alimentação, encargos com a taxa social única, seguros de acidentes de trabalho e 
de grupo, subsídio de turno) e, ainda, encargos gerais e benefícios da Associação (20%) e IVA à 
taxa legal em vigor que, no ano de 2008, foram de € 63.905,87. Estes custos seriam 
desnecessários se a relação de trabalho fosse estabelecida directamente com o Hospital. 

 
 Em sede de contraditório, o Conselho de Administração dos Hospitais de Universidade de 

Coimbra informou que o contrato em causa foi denunciado e procedeu-se à celebração de 
contratos individuais de trabalho com os técnicos de informática. 

 
Administração Central do Sistema de Saúde, IP 
 

 O Instituto de Gestão Financeira e Informática da Saúde (actual Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP) adjudicou ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais a prestação de 
serviços de gestão de obra, consulta ao mercado e acompanhamento da execução da obra e 
realização da empreitada. 
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 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais foi remunerado pelo serviço de gestão e 
acompanhamento de obra e consulta ao mercado, tendo ainda incluído uma margem de 10%, 
não justificada em custos da Associação, sobre o valor dos subcontratos de empreitada por ele 
adjudicados. Esta situação é reveladora da atitude comercial do Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais nas relações com os Associados. 
 

 A entidade adjudicante ao não se ter assegurado que o preço proposto pela Associação para a 
execução física da empreitada não incluía qualquer acréscimo sobre o resultado da consulta ao 
mercado, suportou, assim, custos adicionais, no total de € 21.898,03. 
 

O caso específico da instalação e exploração das centrais de cogeração – cfr.  
ponto 11.2 

 Diversas entidades associadas do Sector Público28 celebraram com o Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais contratos, não precedidos de procedimentos concorrenciais, pelo prazo 
de 10 ou 15 anos, cujo objecto é a instalação e exploração de centrais de cogeração e o 
fornecimento de energia térmica às entidades públicas adjudicantes. A energia eléctrica, 
também produzida pela central, é fornecida à Rede Eléctrica de Serviço Público. 

 

 O investimento, com a aquisição de equipamentos e a realização de obras, é da 
responsabilidade do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que garantiu a respectiva 
amortização através dos proveitos decorrentes do fornecimento das energias, às entidades 
públicas adjudicantes (energia térmica) e à Rede Eléctrica de Serviço Público (energia eléctrica). 
Findos os contratos, os equipamentos serão propriedade das entidades adjudicantes. 

 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais cedeu os direitos e obrigações decorrentes dos 
contratos referentes às centrais de cogeração ao SUCH-DALKIA, Serviços Hospitalares, ACE, 
sendo este quem assume todas as responsabilidades pela execução e exploração do projecto 
de cogeração. Os contratos celebrados com as entidades públicas adjudicantes estabeleciam 
desde logo a possibilidade da cedência. 
 

 Com a cedência, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais atribuiu a uma entidade dele 
distinta e participada por um operador económico privado, sem precedência de qualquer 
procedimento concorrencial, contratos com ele celebrados ao abrigo de uma relação que se 
entendia excluída das regras concorrenciais. 

 
 Embora os contratos celebrados pelas entidades públicas configurem contratos atípicos, 

próximos da figura das concessões, considerando a natureza daquelas entidades, a sua 
formação deve garantir os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência. Acresce 
que, de princípio, a concorrência aumenta a pressão sobre os potenciais fornecedores, 
obrigando-os a inovar e a procurar soluções geradoras de eficiência, com impacto na qualidade 
dos bens e serviços fornecidos e nos preços praticados. Nesta matéria, os contratos de 
cogeração, embora se revistam de alguma complexidade, não constituem excepção, existindo 
neles elementos que podem ser postos à concorrência. 

 

                                                 
28 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, Hospital Garcia de Orta, EPE, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (Hospital de São 
José), Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (Hospital de São Francisco Xavier), Hospital de São João, EPE, Centro Hospitalar de 
Setúbal, EPE, e Hospital de Santo André, EPE. 
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 Os contratos assentaram em estudos previsionais que, embora sendo feitos pela entidade 
adjudicatária, garantiam o equilíbrio económico dos mesmos para as partes contratantes, 
resultando dos mesmos benefícios económico-financeiros para as entidades públicas 
adjudicantes. Porém, os estudos de análise custo-benefício não incluíram todos os custos 
decorrentes dos contratos para as entidades públicas com a exploração do projecto, 
designadamente custos com o fornecimento, a título gratuito, de água bruta e electricidade 
para a central de cogeração29 e com a cedência do espaço por ela ocupado, que sustentam não 
só a produção das energias fornecidas às entidades públicas adjudicantes, mas também a 
actividade económica do SUCH-DALKIA, ACE, de produção de energia eléctrica, fornecida à 
Rede Eléctrica de Serviço Público. 

 

Formação de preços das propostas técnicas e comerciais – cfr. ponto 11.3 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais vem assegurando a execução de vários serviços de 
apoio instrumental a entidades associadas do Sector Público com base em contratos celebrados 
em anos transactos, alguns com mais de 10 anos, que vêm sendo anualmente e sucessivamente 
renovados. 
 

 Até à implementação do modelo de valorização económica de propostas, em Setembro de 2009, 
os Directores Comerciais do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais gozavam de ampla 
discricionariedade na fixação dos preços de comercialização dos serviços. Deste modo, os preços 
propostos pela Associação para a prestação de um determinado serviço baixavam quando as 
entidades públicas consultavam o mercado30 e as margens de lucro das propostas comerciais 
eram definidas casuisticamente. 

 

 Com a introdução do modelo de valorização económica de propostas, em Setembro de 2009, o 
processo de formação do preço das propostas comerciais tornou-se mais uniforme e objectivo. 

 

 Actualmente, as margens31 das propostas comerciais do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais são reduzidas nas áreas da “gestão e tratamento de resíduos” e “limpeza”32, mas 
superiores a 50% na área da “energia”. 

 
Custos que concorrem para a formação das margens operacionais – cfr. ponto 
11.4 
 

 As margens operacionais que integram o preço das propostas comerciais destinam-se à 
cobertura dos custos com as funções corporativas33 do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais. 

                                                 
29 Apenas o contrato referente ao Hospital de Santo André, EPE, prevê que os custos incorridos por estes fornecimentos sejam 
totalmente deduzidos na facturação da energia térmica e os contratos celebrados com o Hospital Garcia de Orta, EPE, e com o Hospital 
de São João, EPE, estabelecem limites máximos ao fornecimento gratuito de electricidade. 
30 A este respeito remete-se, a título de exemplo, para as observações e conclusões referidas no ponto 11.1 nomeadamente quando o 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, numa situação de concorrência, baixou em cerca de 40% o valor da proposta inicialmente 
apresentada (de € 96.770,00 para € 69.210,00, até igualar a proposta de uma empresa concorrente e, deste modo, conseguir que lhe 
fosse adjudicado o serviço). 
31 Margens calculadas sobre os custos efectivos do serviço a prestar (inclui as margens operacionais, que pretendem cobrir os custos de 
estrutura, e comerciais, para suportar eventuais custos financeiros). 
32 Podendo variar entre um mínimo de 17,4% no tratamento de resíduos e um máximo de 25% na limpeza, de margem efectiva sobre os 
custos. 
33 As funções corporativas incluem as áreas de apoio geral, apoio jurídico, compras, marketing, qualidade, financeira, comunicação e 
imagem, recursos humanos, sistemas de informação, cooperação e comercial. 
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 Os custos com pessoal das funções corporativas representaram, em 2008, 47,8% do total dos 
respectivos custos operacionais. 
 

 Os custos com as remunerações pagas aos membros do Conselho de Administração do Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais registaram um aumento de 50,2% no triénio 2006-2008 
(€ 1.348.051,93), relativamente ao triénio 2003-2005 (€ 897.537,71). Pertencendo a 
competência para fixar as remunerações dos membros dos órgãos da Associação a uma 
comissão de vencimentos, esta fixou as remunerações mensais ilíquidas dos membros do 
Conselho de Administração com base nos valores atribuídos aos gestores públicos do Grupo B, 
nível 1. Contudo, no que respeita aos abonos de despesas de representação, foi deliberado o 
pagamento de abonos superiores aos daqueles gestores. 

 

 As demais componentes remuneratórias dos membros do Conselho de Administração, onde se 
contam a atribuição de viaturas, o pagamento de todas as despesas com elas relacionadas e os 
telemóveis, nunca foram objecto de qualquer deliberação da comissão de vencimentos. 

 

 Os prémios pagos por objectivos de cobranças, no biénio 2007-2008, aos 3 Directores 
Comerciais, no total de € 129.750,00, não acautelaram a boa gestão dos recursos do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais, redundando num despesismo injustificado, que não encontra 
sustentação no seu fim estatutário - “tomar a seu cargo as iniciativas susceptíveis de contribuir 
para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados” e não contribui para a 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. 

 

 A atribuição de viaturas a Directores de Departamentos Instrumentais e o pagamento de 
despesas relacionadas com a sua utilização, bem como, o pagamento de despesas com a 
utilização de viaturas pelos membros do Conselho de Administração e Directores Comerciais 
para fins não exclusivamente profissionais constituem um encargo injustificado, para mais 
considerando o fim estatutário do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e os problemas de 
sustentabilidade económico-financeira que o mesmo atravessa. 

 
A constituição dos serviços partilhados pelo Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais - cfr. ponto 12.1. 
 

 A constituição de serviços partilhados na Administração Pública integra-se, a par do Programa de 
Reestruturação da Administração Central do Estado, na estratégia de reorganização e 
modernização da Administração Pública dos XVII e XVIII Governos Constitucionais, tendo como 
objectivos, designadamente o aproveitamento de economias de escala e a racionalização de 
processos, melhorando a qualidade dos serviços e a eficiência com que são prestados. No Sector 
da Saúde, a criação dos serviços partilhados insere-se, ainda, nos objectivos de sustentabilidade 
do Serviço Nacional de Saúde. 
 

 Decorre de diversos actos do Governo, praticados entre 2006 e 200934, que a criação dos 
serviços partilhados no Sector da Saúde, com excepção das tecnologias e sistemas de 
informação, seria responsabilidade do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. 

 

 Para a criação das unidades de serviços partilhados o Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais optou pela realização de parcerias com empresas, sob a forma de Agrupamentos 

                                                 
34 Designadamente nas Grandes Opções do Plano e Relatórios do Orçamento de Estado para 2008 e 2009. 
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Complementares de Empresas, que poderiam, ainda, envolver parceiros institucionais 
(instituições do Sector da Saúde). 

 
 Os Somos Compras, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Pessoas, ACE, foram criados em 2007, 

com um prazo de vigência de 5 anos. O prazo de vigência do Somos Contas, ACE, foi 
posteriormente prorrogado até 2017. 

 
 Apenas o Somos Compras, ACE, contou com a participação de parceiros institucionais – o 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, e o 
Hospital de Santa Maria, EPE (actual Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE) – cada um com 
uma participação de 3%. Os restantes 86% e 5% constituíam participação do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais e da empresa privada, respectivamente. A participação dos 
Centros Hospitalares foi autorizada por despacho conjunto do Secretário de Estado do Tesouro 

e Finanças e pelo Secretário de Estado da Saúde, de 28 de Fevereiro de 200735. 
 

 Não existindo parceiros institucionais no Somos Pessoas, ACE, e no Somos Contas, ACE, a 
participação do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais é de 95% e a das empresas de 5%. 
 

A escolha dos parceiros privados – cfr. ponto 12.1.1. 
 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais seleccionou, tendo por base a análise do currículo 
das empresas, a Capgemini Portugal, Serviços de Consultoria e Informática, SA, para a área de 
gestão de recursos humanos; a Accenture – Consultores de Gestão, SA, para a área de gestão 
financeira e contabilística; a SGG – Serviços Gerais de Gestão, SA, para a área de compras e 
logística.  

 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais não procedeu à abertura de um procedimento 
concorrencial, através de publicidade adequada, não tendo dado oportunidade aos vários 
operadores económicos de manifestar o seu interesse na constituição das unidades de serviços 
partilhados. 

 
Só um procedimento concorrencial poderia ter assegurado que o parceiro escolhido para cada 
uma dessas novas áreas era de facto aquele que reunia e oferecia melhores condições. Este 
procedimento, aliás, devia ter sido o considerado pela Associação, atendendo ao seu fim 
estatutário de “(…) tomar a seu cargo as iniciativas susceptíveis de contribuir para o 
funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados(…)” e considerando que os custos com 
a implementação e operação dos Agrupamentos, no qual se inclui nomeadamente a retribuição 
dos agrupados pelos respectivos contributos36, seriam, no final suportados pelas entidades 
aderentes aos serviços partilhados (os associados do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais). 

 

 Dos actos constitutivos dos Agrupamentos verifica-se que os mesmos visavam, essencialmente, 
a implementação das estruturas de serviços partilhados, que, dissolvidos os Agrupamentos, 
seriam do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, e a prestação dos serviços por eles 
implementados à própria Associação e às suas entidades associadas. 

                                                 
35

 Pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde (vide artigo 10º, alínea i), do Decreto-Lei n.º 233/2002, de 29 de Dezembro). 
36 Como remuneração dos respectivos contributos, os parceiros privados auferiram, até 31 de Dezembro de 2009: € 4.379.289,00, 
CapGemini; € 9.415.323,00, Accenture; € 7.659.195,60, SGG. 
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 As relações com as entidades públicas associadas foram estabelecidas por intermédio do 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, através da celebração de contratos de adesão. 

 
 Todos os contratos de adesão estabeleceram a possibilidade das estruturas de serviços 

partilhados poderem ser criadas e geridas pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais ou 
por entidade por ele mandatada, mediante simples comunicação à entidade aderente. O único 
efeito daquela comunicação era o de que, a partir daquela data, todas as relações jurídicas se 
passariam a estabelecer directamente entre a entidade mandatada (no caso concreto, os 
Agrupamentos) e a entidade aderente. Até então, embora os serviços fossem, na prática, 
prestados pelos Agrupamentos, as relações jurídicas eram estabelecidas entre os aderentes e a 
Associação. 

 

 As entidades públicas adjudicantes não podiam ter aceite que os serviços contratados com o 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais fossem efectuados por entidades que contavam 
com a participação de operadores económicos privados, escolhidos sem procedimento prévio 
de contratação pública. 

 

 Considerando os valores estimados da despesa decorrente dos contratos de adesão, a natureza 
jurídica das entidades adjudicantes e o regime jurídico em vigor à data da celebração dos 
mesmos, os procedimentos de adjudicação legalmente aplicáveis seriam o concurso público, o 
concurso limitado por prévia qualificação e o procedimento de negociação com publicação de 
anúncio. 

 

 A não realização dos procedimentos de contratação legalmente exigíveis configura eventuais 
infracções financeiras susceptíveis de gerar responsabilidade financeira sancionatória, 
relativamente aos membros dos Conselhos Directivos e de Administração das entidades 
públicas adjudicantes37 e do Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, 
na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 

 
Porém, relativamente à eventual responsabilidade financeira sancionatória dos membros dos 
Conselhos Directivos e de Administração das entidades públicas adjudicantes e do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais, encontram-se preenchidos os pressupostos para a relevação 
pelo Tribunal da eventual responsabilidade financeira sancionatória, constantes das alíneas do 
n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, 
e 35/2007, de 13 de Agosto, porquanto, considerando o envolvimento do Governo e da Tutela 
na criação dos serviços partilhados, o racional económico que está na base da criação de 
serviços partilhados, e a vontade dos responsáveis pelas entidades aderentes aos serviços 
partilhados darem o seu contributo a uma experiência que, se bem sucedida, poderia concorrer 
para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, conclui-se que os mesmos não actuaram 
com a intenção de violar o regime jurídico da contratação pública. 
 
Ademais, à data da celebração dos contratos não havia recomendação do Tribunal de Contas ou 
de qualquer órgão de controlo interno no sentido de serem corrigidos os procedimentos 

                                                 
37 Conselhos Directivos das Administrações Regionais de Saúde do Algarve e do Centro (aquisição de serviços partilhados de gestão de 
recursos humanos) e Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares de Lisboa Central, Ocidental e Norte (aquisição de serviços de 
compras e logística). 
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adoptados38 e nunca os responsáveis indiciados foram objecto de juízo de censura por aquelas 
entidades. 

 
A falência da estratégia de constituição dos serviços partilhados  –  
considerações gerais – cfr. ponto 12.1.2. 
 

 No final de 2008 e início de 2009, eram já evidentes os desvios39 entre as projecções 
económico-financeiras constantes dos planos de negócio de cada Agrupamento e os dados 
reais. Os serviços partilhados operados pelos Agrupamentos, não estavam a conseguir alcançar 
os sucessos imediatos e a geração de valor para o Erário Público, tendo dificuldades em obter a 
adesão voluntária de entidades públicas do Sector da Saúde. A estratégia de constituição dos 
serviços partilhados apresentou desde logo fragilidades ao nível: 

 

 Da falta de conhecimentos do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e do parceiro 
privado sobre as idiossincrasias do Sector Público da Saúde - nem a Associação nem o 
parceiro privado dominavam as idiossincrasias específicas do Sector Público da Saúde, que 
implicam designadamente conhecimentos sobre produtos e fornecedores específicos do 
sector, o Plano Oficial de Contas do Ministério da Saúde e os regimes de carreiras e de 
trabalho. 
 
A falta de competências específicas, dificultou a comunicação com as áreas administrativas 
das entidades públicas adjudicantes, aumentando ainda mais a resistência à mudança que 
estes processos já por si (naturalmente) suscitam e tornou a implementação dos serviços 
partilhados muito dependente da disponibilidade dessas áreas, que, considerando a 
necessidade de desenvolverem a sua actividade normal, encontravam-se impedidas de 
colaborar com os Agrupamentos conforme seria desejável para a obtenção dos sucessos 
imediatos, cuja demonstração era essencial para a escalagem dos serviços partilhados. 
 
A dependência referida estendeu-se, também, à Administração Central do Sistema de 
Saúde, IP, que tem assegurado o desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação de contabilidade e de recursos humanos da grande maioria das entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde, bem como de unidade ministerial de compras 
do Ministério da Saúde. 
 
Sem prejuízo da necessidade de colaboração das entidades públicas, era exigível aos 
interlocutores das unidades de serviços partilhados um maior domínio das particularidades 
do Sector. 

 

 Da falta de capacidade financeira dos Agrupamentos - considerando a escassez dos recursos 
próprios e o facto de nunca os agrupados terem aportado capital para os Agrupamentos, o 
recurso ao crédito bancário tem sido a principal fonte de financiamento. Em 31 de 
Dezembro de 2008 esse financiamento ascendia na totalidade a € 23.626.700,00, e, em 
2009, a € 33.189.010,00. 
 

                                                 
38 O primeiro Relatório do Tribunal de Contas que se debruçou sobre uma situação em que se verificou haver a intervenção, na prestação 
do serviço à entidade pública adjudicante, de uma entidade participada pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, o SUCH-Dalkia, 
ACE, foi o Relatório de Auditoria n.º 18/2009 – 2ª S, de 28 de Maio, relativo ao Hospital Garcia de Orta, EPE. 
39 Visível nos resultados líquidos do exercício. 
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 A situação específica do Somos Compras, ACE - no início do projecto (Abril de 2007) 
admitiu-se que o arranque abrangesse os serviços de compras e da logística. Em Janeiro de 
2008, porém, decidiu-se pela implementação faseada, iniciando-se a prestação de serviços 
pela negociação e compras conjuntas. Em conformidade, o plano de negócios e a minuta do 
contrato de adesão foram alterados. Sem questionar esta opção, a mesma devia ter sido 
tomada logo aquando da constituição do ACE, evitando assim custos desnecessários com a 
implementação dos serviços de logística. 
 

A criação pelo Governo da SPMS –  Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
EPE – cfr. ponto 12.1.3. 

 

 A consideração de que a prossecução dos serviços partilhados do Sector Público da Saúde seria 
melhor conduzida por uma entidade pública empresarial e a recusa de visto pelo Tribunal de 
Contas a contratos celebrados com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, estiveram na 
base da criação, por acto legislativo de 22 de Março de 2010, da SPMS – Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE. 

 

 A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, sucedendo nas posições jurídicas 
dos Agrupamentos Complementares de Empresas criados pelo Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais, que compreendem a universalidade de bens e direitos detida por cada um dos 
Agrupamentos Complementares de Empresas e afecta ao exercício das actividades em causa, 
abrangendo todo o activo e passivo, património físico e jurídico e posições em contratos em 
vigor, conforme previsto no diploma que a criou, irá iniciar a sua actividade utilizando meios 
físicos, tecnológicos e financeiros que não foram adquiridos pela Associação nas melhores 
condições de mercado e no respeito pelo regime jurídico da contratação pública. 

 

 A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, não foi precedida de estudos 
técnicos, nomeadamente do plano do projecto, na óptica do investimento, da exploração e do 
financiamento, que demonstrem a viabilidade e a racionalidade económicas da mesma pela 
assunção das posições jurídicas dos Agrupamentos Complementares de Empresa. 
 

Somos Pessoas, ACE – cfr. ponto 12.2. 
 

 O estudo de viabilidade económica que sustentou a constituição do Somos Pessoas, ACE, para 
além dos pressupostos excessivamente optimistas quanto ao número de adesões e às 
poupanças esperadas, continha diversas incorrecções40 que, não existindo, evidenciariam a 
rentabilidade negativa do projecto. 

 
 Em 2008, o Somos Pessoas, ACE, teve um resultado líquido do exercício negativo de € -1,2 

milhões, tendo os membros do Agrupamento assumido, na proporção das suas participações, o 
défice de exploração. Os dados financeiros de 2009 indicam um novo resultado líquido do 
exercício negativo de aproximadamente € -0,8 milhões. 

 

 Nenhuma das entidades públicas aderentes dos serviços partilhados de gestão de recursos 
humanos efectuou estudos próprios que fundamentassem a decisão de externalização daquela 
função. 

 

                                                 
40 Foram considerados 14 meses de processamento salarial (em vez de 12) e 67 meses de actividade do ACE (em vez de 60). 
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 A Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, e a Administração Regional de Saúde do 
Norte, IP, aderiram ao serviço de processamento de salários, em Março de 2008 e Março de 
2009, respectivamente, fundamentando-se num estudo do Somos Pessoas, ACE, onde era 
evidenciado que as mesmas teriam acréscimos de custos com a externalização da função. 

 
 A Administração Regional do Centro, IP, cuja adesão ocorreu em Julho de 2008, não confirmou 

os custos associados à externalização, apesar de ter validado os dados constantes do estudo do 
Somos Pessoas, ACE, que não evidenciava os custos que se manteriam naquela entidade mas 
apenas a remuneração a pagar ao Agrupamento. 

 

 As decisões de adesão aos serviços partilhados de recursos humanos pelas Administrações 
Regionais de Saúde do Algarve, do Centro e do Norte, não reuniam os requisitos gerais de 
autorização da despesa, nomeadamente de economia, eficiência e eficácia, previstos na alínea 
c) do n.º 6 do artigo 42º, da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 
22º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, o que configura eventuais infracções financeiras 
susceptíveis de gerar responsabilidade financeira sancionatória, relativamente aos membros 
dos Conselhos Directivos das Administrações Regionais de Saúde do Algarve e do Centro, nos 
termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção 
dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. Tendo o 
protocolo celebrado pela Administração Regional de Saúde do Norte sido apreciado em sede de 
fiscalização prévia41, não se evidencia, relativamente aos respectivos membros do Conselho 
Directivo, qualquer situação susceptível de configurar infracção financeira. 

 
Porém, pelo facto de não haver recomendação anterior do Tribunal de Contas ou de um órgão 
de controlo interno sobre as irregularidades evidenciadas, de nunca os responsáveis indiciados 
terem sido objecto de juízo de censura pela sua prática e de não existirem indícios de 
comportamento doloso por parte dos responsáveis das Administrações Regionais de Saúde, 
considera-se estarem, também, reunidos, nesta matéria, os pressupostos para a relevação da 
eventual responsabilidade financeira sancionatória dos membros dos Conselhos Directivos das 
Administrações Regionais de Saúde do Algarve e do Centro, nos termos do disposto no artigo 
65º, n.º 8, da Lei n.º 98/97, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de 
Agosto, e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, por se verificarem todos os requisitos previstos 
nas suas alíneas. 

 

 O balanço da externalização da função de processamento de salários nas três Administrações 
Regionais de Saúde que aderiram aos serviços partilhados, é negativo, porquanto em nenhuma 
das entidades se confirmaram as reduções de volume de trabalho estimadas nos protocolos de 
adesão, houve aumento do volume de trabalho dos funcionários afectos ao processamento de 
salários, aumentaram o número de reclamações de funcionários quanto à correcção dos seus 
recibos de vencimento, a tarefa de conferência do processamento salarial tornou-se mais 
demorada e morosa e a aplicação informática disponibilizada pelo Somos Pessoas, ACE, não 
contemplava várias funcionalidades que estavam disponíveis na aplicação informática da  
Administração Central do Sistema de Saúde, IP, anteriormente utilizada para aquele efeito. 

 

 Deste modo, o serviço de processamento de salários desenvolvido pelo Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais, através do Somos Pessoas, ACE, não contribuiu para a eficiência dos 
associados aderentes, tendo, ainda, constituído um acréscimo de custos para o Erário Público, 

                                                 
41 O Tribunal de Contas recusou o visto a este protocolo (Acórdão n.º 159/2009, de 29 de Outubro – 1ª S/SS). 
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nomeadamente € 197.328,60, em 2008, e € 418.660,70, em 2009, no caso da Administração 
Regional de Saúde do Centro, IP, e € 89.318,88, em 2008 e € 121.413,60, em 2009, no caso da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP. 
 

Somos Contas, ACE – cfr. ponto 12.3. 
 

 Em resultado da falta de competitividade do preço42  estabelecido para a prestação dos serviços 
de contabilidade a prestar pelo Somos Contas, ACE, as entidades hospitalares que faziam parte 
do projecto-piloto abandonaram desde logo esta iniciativa43. 

 

 Apesar das desistências verificadas, o plano de negócios do Somos Contas, ACE, considerava um 
cenário de adesão de 60% dos hospitais, quatro Administrações Regionais de Saúde, IP, para 
além do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e do Somos Compras, ACE, o que não pode 
deixar de se considerar irrealista face ao número de adesões verificado, até Dezembro de 
200944, e aos preços a que o Agrupamento se propunha realizar os serviços. 

 
 Em 2008, 84% das aquisições de bens e serviços do Somos Contas, ACE, foram efectuadas à 

Accenture, o que denota a elevada dependência do Agrupamento face ao parceiro privado. 
 

 Face às elevadas necessidades de financiamento do Somos Contas, ACE, aos atrasos na entrada 
em funcionamento dos potenciais aderentes e à diminuta adesão das entidades da área da 
Saúde aos seus serviços, o Somos Contas, ACE, apresentava no final de 2008 uma situação 
financeira débil. 

 

 À data de realização do trabalho de campo da auditoria, ainda não estava implementado em 
nenhuma instituição pública o serviço de operações financeiras e contabilísticas prestado pelo 
Somos Contas, ACE. 

 

 As Administrações Regionais de Saúde aderentes dos serviços partilhados de gestão financeira e 
contabilística não efectuaram estudos próprios que fundamentassem a decisão de 
externalização daquela função e comprovassem a economia, eficiência e eficácia da decisão. 

 

 O estudo que suportou a decisão de adesão da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, 
elaborado pela entidade adjudicatária, baseou-se em pressupostos que sobrevalorizaram os 
custos com a função financeira e de contabilidade existentes na Administração Regional de 
Saúde, em 2006, e que serviram de referência ao cálculo das poupanças estimadas, 
designadamente acrescendo IVA, no total de € 342.866,00, a custos que já incluíam aquele 
imposto. 

 

 O processo de constituição dos serviços partilhados de contabilidade e finanças pelo Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais, através do Somos Contas, ACE, ficou marcado pelos sucessivos 
adiamentos, inúmeras revisões aos modelos de processos, custos suportados pelas 
Administrações Regionais de Saúde na fase de preparação da adesão e pelo aumento do 
volume de trabalho das áreas administrativas das entidades públicas. 

                                                 
42 Fonte: Plano de negócios de 30 de Novembro de 2007. 
43 O Hospital de Santa Maria, EPE (actual Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE), o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, e o Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE. 
44 A Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e a Administração Regional de Saúde do Norte, IP, cujos contratos de adesão, tendo 
sido remetidos à fiscalização prévia, foram objecto de recusa de visto. 
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 Os dados financeiros de 2009 indicam um resultado líquido do exercício negativo do Somos 
Contas, ACE, de aproximadamente € -1,5 milhões. 

 

Somos Compras, ACE – cfr. ponto 12.4. 

 O Somos Compras, ACE, foi criado para implementar e operar, ab initio, uma estrutura de 
aquisição de bens e serviços e de logística, tendo como principais destinatários da sua 
actividade os Centros Hospitalares que participavam no Agrupamento, para além do próprio 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. 
 

 Durante o ano de 2008 foi abandonado o modelo de arranque, em simultâneo, das funções de 
compras e logística, em resposta às preocupações manifestadas pelos Hospitais agrupados 
quanto ao controlo e segurança do modelo de funcionamento dos serviços partilhados, tendo-
se optado por, numa primeira fase, operacionalizar apenas a função de compras. 

 

 Em Janeiro de 2009, na sequência da celebração dos contratos de adesão, o Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental, EPE, e o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, iniciaram as aquisições 
de material de consumo clínico ao Somos Compras, ACE, que não tendo, ainda, concluído 
procedimentos próprios de aquisição, emitia notas de encomenda aos, até então, fornecedores 
dos Centros Hospitalares45. 

 

 O Somos Compras, ACE, não foi capaz de assegurar o abastecimento regular dos Centros 
Hospitalares, tendo-se verificado inclusive no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, 
rupturas de stocks com prejuízo da sua actividade. Em consequência, os Centros Hospitalares 
suspenderam as aquisições ao Agrupamento. 

 

 O período conturbado em termos de gestão operacional interna e o facto da contratação ao 
mercado, o ficheiro mestre e a interligação informática não estarem concluídos, quer à data da 
assinatura dos contratos de adesão (7 de Outubro de 2008) quer no momento de arranque dos 
serviços (1 de Janeiro de 2009), tornava expectável a incapacidade demonstrada pelo Somos 
Compras, ACE. 

 

 Apenas em Julho de 2008, o Somos Compras, ACE, terminou os procedimentos de adjudicação 
que permitiriam o abastecimento de alguns artigos de consumo clínico. Contudo, verificou-se 
que os requisitos do fundamento legal invocado46 naqueles procedimentos de adjudicação não 
se encontravam preenchidos, nomeadamente quanto à imprevisibilidade e às circunstâncias 
invocadas não serem imputáveis à entidade adjudicante. 

 

 Os dados financeiros de 2009 indicam um resultado líquido do exercício negativo do Somos 
Compras, ACE, de aproximadamente € -4,6 milhões. 

 

                                                 
45 O Acordo de Agrupados previa a gestão e operacionalização pelo ACE dos contratos vigentes nos hospitais. 
46 Artigo 24º, n.º 1, alínea c), do Código dos Contratos Públicos. 
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Situação económico-financeira do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  –  
cfr. ponto 13 

 No exercício económico de 2008 os proveitos totais do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais registaram um aumento de 12,7% face a 2007, que viria a revelar-se insuficiente para 
compensar o aumento do total de custos que foi na ordem dos 18%. 
 

 Para o resultado líquido do exercício negativo de € -4.410.574,57, contribuíram 
fundamentalmente os resultados financeiros negativos, no total de € -2.817.652,37, donde se 
destaca a consolidação de resultados negativos do Somos Pessoas, ACE, e do Somos Contas, 
ACE, no valor de € -1.247.225,63, e os custos com financiamentos, no total de € 1.515.147,96, e 
os resultados operacionais negativos no valor de € -1.594.919,40.  

 
 O aumento das dificuldades em receber atempadamente dos seus clientes, o recurso ao 

factoring e o aumento dos custos com o financiamento próprio e dos agrupamentos 
complementares de empresas entretanto constituídos, provocaram a deterioração da situação 
financeira do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, patente na evolução negativa dos 
indicadores económico-financeiros no triénio 2006-2008. 

 
 Em 2009, agravou-se a situação económico-financeira da Associação, com um resultado líquido 

do exercício negativo de aproximadamente € -5 milhões, em grande parte justificado pela 
consolidação de resultados líquidos negativos dos Agrupamentos Complementares de Empresas 
de serviços partilhados (€ -6,3 milhões). 

 

Regime de quotização e benefícios dos associados – cfr. ponto 14 

 Nos termos do regime de quotização47 do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais os 
associados escolhem livremente o escalão de quotização em que pretendam situar-se, tendo 
direito a que o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais deduza nas facturas emitidas o valor 
integral da quota, sob a forma de desconto de associado. 
 

 O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais criou uma quota suplementar de adesão livre, 
destinada ao reforço dos seus capitais próprios, correspondente a 1/1000 do orçamento anual 
do associado ou ao valor das prestações directamente contratadas e já facturadas no ano 
anterior ao associado. 

 

 A quota suplementar consubstancia um empréstimo dos associados ao Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais. 

 
 A capacidade jurídica das entidades do Serviço Nacional de Saúde é limitada aos direitos e 

obrigações necessários ou convenientes à prossecução do seu objecto e das suas atribuições, o 
que afasta desde logo a possibilidade da concessão de empréstimos. 

 
 A subscrição da quota suplementar por entidades públicas48 constitui um acto nulo\, nos 

termos do artigo 133.º, n.º 1, e n.º 2, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, e 
pode configurar uma infracção financeira susceptível de gerar eventual responsabilidade 

                                                 
47 Previsto nos Estatutos da Associação. 
48 Situação identificada no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, o Hospital Arcebispo 
João Crisóstomo e no Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE. 
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financeira sancionatória, relativamente aos membros dos Conselhos de Administração das 
entidades públicas subscritoras, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea i), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 
98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 
35/2007, de 13 de Agosto, por violação dos artigos 2º, 3º e 7º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 
29 de Dezembro, no caso das entidades públicas empresariais, e do artigo 6º, da Lei n.º 
188/2003, de 20 de Agosto, no caso das entidades do Sector Público Administrativo. 

 
Porém, considerando, pelas alegações apresentadas, que os responsáveis das entidades 
hospitalares subscritoras da quota extraordinária actuaram convictos da legalidade da sua 
actuação e que a situação evidenciada nunca foi objecto de qualquer recomendação, por 
órgãos de controlo interno ou externo, não tendo igualmente os responsáveis indiciados sido 
objecto de qualquer juízo de censura pela sua prática, releva-se a eventual responsabilidade 
financeira sancionatória daqueles responsáveis, em conformidade com o disposto no n.º 8 do 
artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 
35/2007, de 13 de Agosto. 

 

Qualidade percepcionada pelas entidades do Sector Público dos serviços 
prestados pela Associação nas áreas de negócio tradicionais –  cfr. ponto 15 

 O estudo de avaliação da satisfação dos seus clientes realizado pelo Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais, em 2006, concluiu que o índice de satisfação global das entidades 
públicas com o desempenho do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais é inferior ao das 
empresas comerciais suas concorrentes. 
 

 Em novo estudo realizado, em 2008, a avaliação global do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais melhorou, tendo inclusive apresentado melhores resultados em termos de 
“conhecimento da área da saúde” e de “credibilidade e ética”, do que a concorrência. 

 
 No inquérito realizado pela equipa de auditoria, as entidades seleccionadas para a realização do 

trabalho de campo indicaram o serviço de tratamento de roupa como aquele onde a qualidade 
é menos positiva, tendo inclusive uma classificação de “Mau” e a área da alimentação como a 
mais positiva, tendo três classificações de “Bom” e apenas uma de “Suficiente”. 
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2. Recomendações 

Ao Governo, em especial ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde 

 Ponderar a alteração da natureza jurídica do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, tendo 
em consideração que o mesmo não desempenha fins beneficentes ou humanitários ou de 
assistência e de educação que caracterizam as pessoas colectivas de utilidade pública 
administrativa e de modo a colocá-lo numa situação de igualdade com os associados, propondo 
e aprovando, se for caso disso, a alteração legislativa necessária. 
  

 Providenciar pela realização de um estudo de viabilidade económico-financeira na óptica 
microeconómica e macroeconómica/óptica do sector público, que avalie a viabilidade e 
racionalidade económicas da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, 
designadamente quanto à assunção, prevista no Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de Março, das 
posições jurídicas dos Somos Pessoas, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Compras, ACE. 

À Ministra da Saúde 

 Garantir que as decisões de aquisições de bens e serviços dos organismos tutelados pelo 
Ministério da Saúde sejam suportadas em estudos de fluxo de caixa descontado (Discount Cash 
Flow) próprios, conducentes à afectação eficiente de dinheiros públicos. 

 Diligenciar pela regularização, com a maior brevidade possível, da dívida dos organismos 
tutelados pelo Ministério da Saúde para com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e 
pela redução dos prazos médios de pagamento. 

 Diligenciar pela difusão da matéria constante do presente Relatório de Auditoria por todas as 
entidades públicas integradas ou sob tutela do Ministério da Saúde. 

Aos Conselhos Directivos e de Administração das entidades  públicas auditadas 

 Aplicar o regime estabelecido no Código dos Contratos Públicos às aquisições de bens e serviços 
ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, designadamente os procedimentos de 
contratação pública. 

 Realizar procedimentos concorrenciais com vista à exploração das centrais de cogeração, que 
garantam os princípios da livre concorrência, após o terminus da vigência dos contratos actuais. 

 Regularizar todas as situações passíveis de configurar infracção financeira, mesmo nas situações 
em que a eventual responsabilidade financeira tenha sido objecto de relevação. 

 Proceder à regularização, com a maior brevidade possível, das dívidas ao Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais e redução dos prazos médios de pagamento. 

 Suportar as decisões de aquisições de bens e serviços em estudos de fluxo de caixa descontado 
(Discount Cash Flow) próprios, conducentes à afectação eficiente dos dinheiros públicos. 

 Enquanto membros da Assembleia Geral do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, propor:  

o  A revisão do regime de quotização, eliminando as normas referentes à quota 
suplementar; 
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o  A revisão e regulação de todas as componentes remuneratórias dos membros dos 
órgãos sociais, eliminando as despesas de representação e vinculando-os a apresentar 
os documentos comprovativos das despesas realizadas. 

Ao Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  

 Realizar as aquisições de bens e serviços nas melhores condições de economia, eficiência e 
eficácia. 

 Elaborar e implementar um plano de saneamento financeiro. 

 Diligenciar pela diminuição dos custos de estrutura, nomeadamente com a atribuição e o 
pagamento de despesas com viaturas, com os montantes pagos a título de prémios e com o 
recurso a pareceres e consultoria externa. 
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II – Introdução 
 

3. Fundamento e âmbito da auditoria 
 
Em cumprimento do Programa de Fiscalização para 2010, aprovado pelo Tribunal de Contas (TC) em 
sessão do Plenário da 2ª Secção, de 3 de Dezembro de 2009, realizou-se uma auditoria orientada às 
aquisições de bens e serviços das instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) através do Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e de agrupamentos complementares de empresas por 
ele constituídos, com produção de efeitos financeiros em 2008 e 2009. 
 

4. Objectivos 
 
O objectivo principal da auditoria foi a avaliação da racionalidade económica da actividade 
desenvolvida pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais ou por entidades por ele participadas 
relativamente a entidades do Sector Público e, acessoriamente, a análise da legalidade e 
regularidade dos procedimentos. 
 
 
A auditoria teve como objectivos específicos os seguintes: 
 
 Apreciação da caracterização jurídica do SUCH; 
 Avaliação da legalidade dos procedimentos realizados pelas entidades do Sector Público quanto 

às aquisição de serviços e/ou bens ao SUCH ou a entidades por ele participadas; 
 Avaliação dos processos decisionais subjacentes às aquisições de serviços e/ou bens ao SUCH 

ou a entidades por ele participadas pelas entidades do Sector Público, incluindo a avaliação da 
suficiência da sua fundamentação económico-financeira; 

 Avaliação dos processos decisionais subjacentes à constituição de serviços partilhados 
integrados pelo SUCH, entidades do Sector Público e outros, incluindo a avaliação da suficiência 
da sua fundamentação económico-financeira; 

 Aferir da rentabilidade do SUCH e das entidades por ele participadas por área de negócio, 
incluindo a análise das remunerações e outras regalias dos membros dos órgãos sociais do 
SUCH e das pessoas colectivas por ele participadas; 

 Avaliação do controlo exercido pelas entidades do Sector Público no processo de tomada de 
decisão do SUCH, designadamente o respectivo grau de participação nas Assembleias Gerais e a 
sua capacidade para determinar os objectivos estratégicos e as decisões mais relevantes do 
SUCH; 

 Avaliação da satisfação dos serviços prestados pelo SUCH às entidades do Sector Público. 
 

5. Metodologia e procedimentos 
 

A auditoria foi realizada em conformidade com as normas, procedimentos e metodologias 
adoptadas pelo Tribunal de Contas e acolhidos no seu “Manual de Auditoria e de Procedimentos”, 
tendo-se tido igualmente em conta as normas de auditoria geralmente aceites pelas organizações 
internacionais, como é o caso da INTOSAI, de que o Tribunal de Contas é membro. Foram ainda 
seguidos os objectivos, procedimentos e metodologias constantes do Plano Global de Auditoria 
(PGA) e do Programa de Auditoria (PA) superiormente aprovados. 
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A fase de planeamento iniciou-se com um estudo preliminar com base na documentação existente 
no Tribunal, nomeadamente os relatórios e contas do SUCH e relatórios de órgãos de controlo 
interno. 
 
A execução da auditoria realizou-se em duas fases distintas. A 1ª fase de execução decorreu no 
SUCH, onde se realizaram várias entrevistas aos responsáveis das várias áreas de 
negócios/produtivas, bem como aos responsáveis pelas áreas corporativas. Procedeu-se ainda ao 
levantamento dos circuitos de formação dos preços e de facturação a clientes. Considerando que 
alguns dos objectivos da auditoria passam por uma avaliação dos procedimentos legais e da 
racionalidade económica das decisões das entidades do Sector Público de contratar bens e serviços 
ao SUCH, seleccionaram-se as seguintes entidades públicas (pelos motivos abaixo indicados) para 
execução de trabalho de campo na 2ª fase: 
 

Quadro I – Entidades onde foi realizado trabalho de campo 

ARS Algarve, I.P. 111.035 € 0,12% Nova área

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental E.P.E. 2.968.922 € 3,32% Volume financeiro e participação em nova área

ARS Centro, I.P. 824.610 € 0,92% Nova área

Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E. 11.423.579 € 12,79% Volume financeiro

ARS Norte, I.P. 1.365.916 € 1,53% Nova área

Hospital de São João, E.P.E. 5.977.578 € 6,69% Volume financeiro

Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E. 3.698.428 € 4,14% Volume financeiro

Centro Hospitalar de VNG e Espinho, E.P.E. 5.217.082 € 5,84% Volume financeiro

Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. 4.462.820 € 5,00% Volume financeiro e participação em nova área

Centro Hospitalar de Lisboa Central E.P.E. 4.228.691 € 4,74% Volume financeiro e participação em nova área

ACSS, I.P. 309.620 € 0,35% Participação da ACSS nas novas áreas

SUCH Entidade auditada

Entidades seleccionadas
Volume de facturação 

em 2008

% na facturação 

total do SUCH

Motivos que fundamentam a esolha das 

entidades seleccionadas

Total 45,44%

 
Tendo-se verificado na Auditoria Financeira ao Hospital Garcia de Orta, EPE49, que o SUCH tem 
celebrado contratos com entidades associadas do Sector Público, pelo prazo de 10 ou 15 anos, cujo 
objecto é a instalação e exploração de centrais de cogeração em entidades públicas adjudicantes, e 
que esses contratos são executados por uma entidade participada pelo SUCH sem precedência de 
qualquer procedimento de contratação pública, procedeu-se à solicitação de informação a todas as 
entidades, para além das seleccionadas para a realização do trabalho de campo, que tinham 
celebrado contratos com aquele objecto: 

 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE; 
 Centro Hospitalar de Setúbal, EPE; 
 Hospital de Santo André, EPE. 

 
Tendo-se, ainda, verificado no decorrer do trabalho de campo a subscrição e o pagamento ao SUCH 
pelos Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, Hospital 
Arcebispo João Crisóstomo e Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE, de uma quota suplementar, 
foi solicitada também a estas entidades informação relativa àqueles actos. 
  

                                                 
49 Relatório de Auditoria n.º 18/2009– 2ª S, de 28 de Maio. 
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6. Condicionantes e limitações 
 
No decurso da auditoria não foram observadas, de um modo geral, situações condicionantes ao 
normal desenvolvimento do trabalho, realçando-se a colaboração e a disponibilidade demonstrada 
pelos dirigentes e funcionários do SUCH e das entidades públicas seleccionadas. 
 
 

7. Audição dos responsáveis em cumprimento do princípio do 
contraditório 

 
Tendo em vista o exercício do direito de resposta, em cumprimento do princípio do contraditório, 
nos termos dos artigos 13º e 87º, n.º3, da Lei n.º98/97, de 26 de Agosto, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, o Relato foi enviado às seguintes 
entidades: 
 

 Ao Primeiro-Ministro; 

 À Ministra da Saúde; 

 Ao Secretário de Estado do Tesouro e Finanças; 

 Ao titular do cargo de Secretário de Estado da Saúde, no XVII Governo Constitucional, nos 
anos 2005-2007. 

 Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP; 

 Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP; 

 Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Centro, IP; 

 Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, IP; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Nordeste, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, EPE;  

 Ao Presidente do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE; 

 Ao Presidente do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE; 

 Ao Presidente do Hospital de Santo André, EPE; 

 Ao Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 
EPE; 

 Ao Presidente do Conselho da Autoridade da Concorrência; 

 Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais; 

 À Presidente do Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais; 

 À Presidente do Conselho de Administração do Somos Pessoas, ACE; 

 À Presidente do Conselho de Administração do Somos Contas, ACE; 
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 À Presidente do Conselho de Administração do Somos Compras, ACE. 
 
Foram ainda ouvidos os responsáveis individuais identificados no Anexo I do Relato, 
nomeadamente para efeitos das disposições supra indicadas e do disposto no artigo 65º, n.º 8, 
também, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 
n.º 48/2006, de 29 de Agosto, e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Todas as entidades e responsáveis individuais se pronunciaram, em conjunto ou individualmente, 
com excepção do Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, 
IP, do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. As Presidentes dos Conselhos de Administração do 
Somos Pessoas, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Compras, ACE, não remeteram resposta 
separada da do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e respectivos responsáveis. 
 
De referir que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde responderam através dos respectivos 
Chefes do Gabinete, tendo o Chefe do Gabinete do Primeiro Ministro informado que “as alegações 
relativas ao processo de auditoria (...) foram oportunamente remetidas pela Senhora Ministra da 
Saúde a esse Tribunal, nada mais havendo a acrescentar”. 
 
Os responsáveis pela gestão do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em funções de 2006 a 
30 de Junho de 2010, fizeram-se representar pela Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados, 
RL, para o que juntaram procurações ao processo, com excepção do Vice-Presidente do SUCH, nos 
anos económicos de 2006 e 2007, que apresentou alegações individuais. 
 
As alegações apresentadas constam, na íntegra, do Volume II do presente Relatório, nos termos dos 
artigos 13º, n.º 4, da Lei n.º 98/97, e 60º, n.º 3, do Regulamento da 2.ª Secção, aprovado pela 
Resolução n.º 3/98-2.ª Secção, de 19 de Junho, com as alterações introduzidas pela Resolução n.º 
2/2002-2.ª Secção, de 17 de Janeiro, e pela Resolução n.º 3/2002-2.ª Secção, de 23 de Maio, e, em 
síntese, nas partes tidas como relevantes, nos pontos do Relatório a que respeitam. 
 
Sem prejuízo do que antecede, das alegações apresentadas salientam-se, desde já, aquelas tidas 
por mais relevantes por respeitarem a aspectos estruturantes do Relatório ou por, sendo 
institucionais, não respeitarem a pontos concretos do Relatório: 
 

7.1. Alegações apresentadas pela Ministra da Saúde, através do Chefe do Gabinete 
 
As alegações apresentadas através do Chefe do Gabinete da Ministra da Saúde dizem, “(…) em 
especial respeito às conclusões e recomendações”, começando por fazer uma breve introdução 
sobre a natureza jurídica do SUCH – pessoa colectiva de utilidade pública do tipo associativo -, a sua 
criação  - “(…) criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46 668, de 24 de Novembro de 1965 (…)”-, o seu 
regime jurídico – “(…) artigos 416º e seguintes do Código Administrativo, (..) Decreto-Lei n.º 460/77, 
de 7 de Novembro, (…) artigos 157º a 184º do Código Civil.” -, os “poderes de tutela exercidos pelo 
Governo sobre o SUCH, a cargo do Governo responsável pela área da saúde (…): 
 

i. Poder de nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração do 
SUCH; 

ii. Poder de homologar alterações aos Estatutos do SUCH, bem como a sua dissolução; 
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iii. Poder de homologar a contracção de empréstimos, quando os mesmos impliquem um nível 
de endividamento do SUCH líquido igual ou superior a 75% dos capitais próprios apurados 
no exercício do ano transacto (…) e ainda, 

iv. Poder de determinar o destino a dar aos bens do SUCH, em caso de dissolução deste 
último”. 

 
Com base nesta introdução, é considerado, em síntese, que algumas das recomendações que foram 
dirigidas, no Relato, à Ministra da Saúde – “Ponderar pela revisão do regime jurídico do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais, designadamente dos Estatutos”; “Ponderar pela revisão do regime 
de quotização do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais dos Hospitais, no que respeita às 
normas referentes à quota suplementar”; “Ponderar pela revisão das componentes remuneratórias 
dos órgãos sociais do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais” – não cabem nos poderes de 
tutela supra elencados, sendo competência da Assembleia Geral ou da Comissão de Vencimentos 
eleita por aquela. Apenas a revisão estatutária se encontra sujeita a “(…) homologação (ou não) 
(…)” do “(…) membro do Governo responsável pela área da saúde (…)”. Contudo “Não cabe ao 
Governo a iniciativa da revisão estatutária do SUCH, nem mesmo a competência para a determinar, 
uma vez que a primeira radica exclusivamente nos associados e a segunda cabe à Assembleia Geral 
da Associação”. 
 

Ainda relacionada com aquela introdução e relativamente à recomendação dirigida no Relato ao 
Primeiro-Ministro50 – “Ponderar a manutenção do reconhecimento de utilidade pública do Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais face ao quadro jurídico actual e ao posicionamento deste no 
mercado” – alega a Ministra da Saúde, através do respectivo Chefe do Gabinete, que “(…) o regime 
da cessão da utilidade pública apenas pode ser adoptado para as pessoas colectivas de mera 
utilidade pública e não para as pessoas colectivas de utilidade pública administrativa. (…) a figura 
das pessoas colectivas de utilidade pública administrativa é autónoma relativamente à das pessoas 
colectivas de mera utilidade pública, seguindo um regime específico, constante do Título VIII do 
Código Administrativo. A utilidade pública administrativa das pessoas colectivas é uma 
característica intrínseca e essencial a estas entidades, que resulta simplesmente da sua criação, 
operada no caso do SUCH por Decreto-Lei, como tal, conforme resulta do artigo 417º do Código 
Administrativo, que estabelece que as pessoas colectivas aí abrangidas adquirem personalidade 
jurídica no acto da constituição e são para todos os efeitos reconhecidos desde logo de utilidade 
pública. Ou seja, não é possível retirar o reconhecimento de utilidade pública ao SUCH (…), uma vez 
que dessa utilidade pública depende a natureza jurídica do SUCH (…)”. Acrescenta, ainda que o 
“facto de o SUCH ter sido criado por Decreto-Lei, o qual lhe atribui uma determinada natureza 
jurídica, também impediria que o Primeiro-Ministro possa, enquanto órgão administrativo, decidir 
sobre a utilidade pública do SUCH”. 
 

Sem prejuízo das recomendações constantes do texto do Relato terem sido reformuladas tendo em 
consideração estas e outras alegações apresentadas, importa referir que se discorda da afirmação 
que “A utilidade pública administrativa das pessoas colectivas é uma característica intrínseca e 
essencial a estas entidades, que resulta simplesmente da sua criação” porquanto o que 
determinava, à luz do Código Administrativo, a atribuição da utilidade pública administrativa era o 
seu fim estatutário, tal como resulta do respectivo artigo 416º - fins beneficentes ou humanitários, 
de assistência ou educação – e a sua fundação e administração por particulares (artigo 416º, in 
fine). Ora, verifica-se, no caso do SUCH que, originariamente, o mesmo foi criado para 
desempenhar tarefas, até aí realizadas por instituições de assistência particulares que desenvolviam 

                                                 
50 Cujo Chefe do Gabinete, recorde-se, informou que “as alegações relativas ao processo de auditoria (...) foram oportunamente 
remetidas pela Senhora Ministra da Saúde a esse Tribunal, nada mais havendo a acrescentar”. 
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actividades de natureza hospitalar, elas próprias pessoas colectivas de utilidade pública 
administrativa51. Considerando que o SUCH seria fundado essencialmente por particulares52 e não 
seria administrado pelo Estado, mas pelos respectivos órgãos estatutários, procedeu-se ao 
enquadramento do mesmo no conceito de pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, 
conforme resulta do Decreto-Lei n.º 46 668, de 24 de Novembro de 1965. 
 
Porém, conforme referido no texto do Relatório, a manutenção desta caracterização manteve-se 
inalterada53, apesar da modificação operada na natureza jurídica da maioria dos seus associados, 
que, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, passaram a ser pessoas colectivas públicas54 e, 
acrescenta-se agora, do surgimento no mercado de outras entidades, também de direito privado, 
que podiam dar resposta, eventualmente em condições de maior eficiência, às necessidades dos 
associados do SUCH, e que não beneficiam das regalias típicas do estatuto de utilidade pública 
administrativa. 
 
De igual forma, os fins prosseguidos pelo SUCH já não se inserem nos fins beneficentes ou 
humanitários ou de assistência ou de educação previstos no artigo 416º do Código Administrativo, 
porquanto como resulta da auditoria o SUCH evoluiu para um prestador de serviços aos seus 
associados, serviços que, reitera-se, podem ser desempenhados por outros operadores económicos 
privados. 
 
Ora, o que se pretendia com a recomendação constante do Relato era uma ponderação sobre a 
actualidade da manutenção do estatuto de utilidade pública administrativa. Dá-se, no entanto, 
razão às alegações apresentadas no que respeita ao facto de tendo o SUCH sido criado por acto 
legislativo, sendo necessário um outro acto legislativo para alterar ou extinguir esse estatuto. 
 
Quanto às restantes recomendações: 
 

I. “Garantir que as decisões de aquisições de bens e serviços dos organismos tutelados pelo 
Ministério da Saúde são suportadas são suportadas em estudos de fluxo de caixa 
descontado (Discount Cash Flow) próprios, adequados à afectação eficiente dos recursos 
públicos”; e 

II. “Diligenciar pela regularização, com a maior brevidade possível, da dívida dos organismos 
tutelados pelo Ministério da Saúde para com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e 
pela redução dos prazos médios de pagamento”, 
 

informa a Ministra da Saúde, através do Chefe do Gabinete, respectivamente, que: 
 

I. “(…) com a criação da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, o 
Ministério da Saúde assegura a promoção de eficácia e eficiência em organizações dos 
sectores público e privado, permitindo não só elevadas poupanças, criação de sinergias e 
aumento de produtividade, como também benefícios ao nível da qualidade do serviço 
prestado e da qualidade e celeridade da informação de gestão produzida. Esta iniciativa 
legislativa dá, aliás, cumprimento às indicações que em anteriores recomendações foram 

                                                 
51 Cfr. artigo 416º do Código Administrativo. 
52 As instituições de assistência particulares referidas. Apenas com autorização do ministro da tutela, os hospitais públicos existentes à 
época podiam participar daqueles serviços. 
53 Salvo o período compreendido entre 1975 e 1993, época em que o SUCH se caracterizou como um instituto público – vide ponto 1 do 
Anexo I – Volume III. 
54 O que afasta um dos elementos essenciais do conceito de pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, constante do art.º 416º 
– a sua fundação por entidades particulares (privadas). 
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formuladas pelo Tribunal de Contas e garante a continuidade da reforma do Serviço 
Nacional de Saúde, conforme previsto no programa do XVIII Governo assegurando, desde já, 
a gestão partilhada de recursos (…)”; 

II. “(…) foi, oportunamente, solicitado à Administração Central do Sistema de Saúde, IP, a 
elaboração de mecanismos e de medidas que permitam anular o problema (…)”. 

 

7.2. Alegações apresentadas pelo Secretário de Estado da Saúde, no XVII Governo 
Constitucional, nos anos 2005-2007 

 
O Secretário de Estado da Saúde de 2005 a 2007, pronuncia-se no sentido de apresentar “as linhas 
gerais e orientações estratégicas seguidas neste âmbito e que foram impulsionadas no contexto da 
estratégia de forte contenção da despesa pública, já que o objectivo global do Governo, assumido 
em 2005 e expresso no PEC aprovado naquela data, foi o de reduzir o défice público de 6,83%, em 
2005, para 2,9%, em 2008. 
 
Neste quadro, a criação de serviços partilhados (…), surge na continuidade do que há mais de 40 
anos se faz no âmbito do SNS, através do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, com outros 
serviços “comuns” de nutrição, ambiente, lavandarias, fornecimento de energia, etc. 
 
Esse era um instrumento essencial para a desejável separação do financiador-prestador e para a 
prossecução dos objectivos de reorganização interna previstos no Programa do Governo como a 
empresarialização dos Hospitais e a reforma dos cuidados de saúde primários (…). 
 
Tal decisão foi precedida de um estudo de benchmarking internacional que identificava expectativas 
de gerar poupanças para o erário público. 
 
O desenho do modelo implicava a adesão de parceiros institucionais como veio a suceder com a 
participação dos 3 grandes Centros Hospitalares de Lisboa e as Administrações Regionais do Norte e 
Centro (…). Os parceiros de renome internacional como a Cap Gemini, para os recursos humanos, a 
Accenture para a área da contabilidade e gestão financeira e a Deloitte nas compras e logística, 
surgem com uma participação simbólica. Estava igualmente assegurada a participação institucional 
da Administração Central do Sistema de Saúde que garantia o cumprimento das orientações da 
tutela bem como os objectivos macro de sustentabilidade do SNS (…). 
 
A intervenção da tutela, nos termos do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, para a 
implementação deste projecto era decisiva: Disciplinar o sector, esbater a resistência à mudança e 
garantir a existência de uma estrutura capaz de centralizar, optimizar e racionalizar um conjunto de 
tarefas burocráticas que libertariam recursos para a verdadeira missão do SNS, a prestação de 
cuidados de saúde. É nessa perspectiva que pode enquadrar-se o Despacho n.º 18628/2009, de 4 de 
Agosto, e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro.”55 
 
Sobre as alegações apresentadas, refira-se que este Tribunal não questiona a criação de serviços 
partilhados pelo Governo, uma manifestação da liberdade de auto-organização da Administração 
Pública, nem o eventual impacto positivo dos serviços partilhados na economia, eficiência e eficácia 
dos serviços públicos e na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. 

                                                 
55 Nota do Tribunal: Sobre os dois últimos actos evocados, vide Volume III – Anexo IV – ponto 1, onde se refere, também, o Acórdão n.º 
171/2009 -4.DEZ-1.ª S/SS  que recusou o visto ao “Protocolo de Articulação entre Centrais de Compras” celebrado entre a Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP, e o Agrupamento Complementar de Empresas Somos Compras, ACE. O Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 
de Dezembro, também evocado, estabeleceu o regime jurídico dos hospitais entidades públicas empresariais. 
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O que, essencialmente, se questiona é a opção do Governo ter escolhido para o arranque dos 
serviços partilhados, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, considerando designadamente 
que o Governo não assegurou a existência de controlo análogo do Estado e/ou das entidades 
públicas sobre o mesmo56 e o SUCH não reunia competências para desenvolver o projecto de 
constituição dos serviços partilhados, sem o recurso a parceiros tecnológicos e financeiros 
externos57. 
 
A constituição dos serviços partilhados pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, redundou 
numa “fuga” às regras da concorrência58, cuja aplicação garantiria não só os direitos59 e interesses 
legalmente protegidos das entidades do sector privado eventualmente interessadas em participar 
no projecto, mas, também, a prossecução dos princípios da boa gestão, na medida em que, de 
princípio, apenas o lançamento de procedimentos abertos à concorrência para a escolha dos 
parceiros privados que participariam na criação daqueles serviços garantiria os melhores contratos 
em termos de economia, eficiência e eficácia. 
 
Citando o Acórdão n.º 171/2009 -4.DEZ-1.ª S/SS, que recusou o visto ao “Protocolo de Articulação 
entre Centrais de Compras” celebrado entre a Administração Central do Sistema de Saúde, IP, e o 
Agrupamento Complementar de Empresas Somos Compras, ACE, na ausência de competências na 
Administração Pública para o desenvolvimento dos serviços partilhados no Sector da Saúde era 
exigível a utilização de procedimento de contratação pública para a escolha dos parceiros privados 
para os serviços partilhados, “(…) porque existe um universo abstracto de entidades aptas a 
desenvolver a actividade de central de compras, porque os valores e as condições envolvidas 
constituem um negócio potencialmente interessante tanto para empresas nacionais como para 
empresas situadas noutro Estado-Membro, porque não se pode favorecer uma dessas entidades em 
detrimento de todas as outras e porque o respeito por aqueles princípios pressupõe que se dê 
oportunidade aos vários operadores económicos de manifestar o seu interesse na contratação, 
através da publicidade adequada”. 
 

7.3. Alegações apresentadas pelo Presidente do Conselho da Autoridade da 
Concorrência 

 
Em sede de contraditório, a Autoridade da Concorrência refere que “(…) identificou, numa análise 
preliminar, um conjunto de questões com possíveis implicações concorrenciais, que merecerão por 
isso um acompanhamento mais atento e uma análise mais detalhada por parte desta Autoridade”. 
 
Acrescenta ainda que a “(…) preferência pela contratação directa em detrimento das figuras 
concursais (…) deverá constituir a excepção à regra da contratação pública, tanto mais que a 
mesma pode retirar do mercado – subtaindo-os ao crivo concorrencial – contratos de significativo 
valor”. 

                                                 
56 Aquando, designadamente da alteração dos seus estatutos em 2006, através do exercício do poder do Ministro da Saúde (que, no caso 
concreto foi exercido através do Secretário de Estado da Saúde) de homologar (ou não) as alterações àqueles Estatutos. Note-se que, 
conforme salientado no Anexo II do Relatório e em diversos Acórdãos da 1ª Secção do Tribunal de Contas, os poderes de intervenção do 
Ministro da Saúde no Serviço de Utilização Comum diminuíram, com aquela alteração dos estatutos, e esta não garantiu aos associados 
do sector público o controlo exigido para a manutenção das relações in house. 
57 O próprio SUCH reconhece que não detinha “(…) competência nestas áreas (…)”.Áreas de contabilidade, gestão financeira, gestão de 
recursos humanos e compras e logística. Fonte: Anexo IV do Plano Estratégico 2007/2009. 
58 O que ficou demonstrado, primeiro pelo recurso do Estado ao SUCH e depois pelo recurso do SUCH a empresas privadas. 
59 Designadamente, os direitos decorrentes do princípio da igualdade, da imparcialidade e da colaboração da Administração com os 
particulares. 
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A Autoridade da Concorrência conclui saudando “(…) o conjunto de recomendações elaborado pelo 
Tribunal de Contas, em particular as que se destinam a promover o melhor funcionamento dos 
mercados e a fomentar a adopção de comportamentos que traduzam e/ou estimulam uma cultura 
favorável à liberdade de concorrência, que, como tal, se subscrevem na íntegra”. 
 

7.4. Alegações apresentadas pelos responsáveis do Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais no que concerne à gestão e à situação económico-financeira do 
SUCH e dos Agrupamentos Complementares de Empresas de Serviços 
Partilhados 

 
7.4.1. Da alegada não falência estratégica da constituição dos novos serviços 

partilhados  
 
Sobre a falência da estratégica da constituição dos novos serviços partilhados pelo Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais (ponto 12.1.2 do Relatório), que já era evidente no final de 2008 e 
início de 2009, alegam os responsáveis “que a estratégia de constituição de serviços partilhados, 
através da formação de ACE, não resultou de um qualquer acto de gestão do Conselho de 
Administração do SUCH, tendo decorrido, outrossim, de uma decisão conjunta dos seus associados e 
da própria Tutela” e “que o Conselho de Administração do SUCH sempre se preocupou em 
acompanhar todo o desenvolvimento do processo de constituição de serviços partilhados e tudo fez 
para o tornar plenamente operativo e económico-financeiramente gerador de significativas 
poupanças”, tendo para o efeito obtido “estudos sérios e independentes”, ainda numa fase anterior 
à constituição dos ACE, e “elaborado e executado planos de negócios de médio prazo, de modo a 
adaptar os resultados e mais-valias esperados à realidade”. 
 
Também, “(…) a existência de resultados negativos em cada um dos ACE tinha sido prevista e 
contemplada antes da respectiva constituição(…). Isto significa que a verificação de resultados 
negativos e, bem assim, o impacto sofrido pela consolidação dos mesmos nas contas do SUCH 
estiveram sempre previstos, não tendo, por isso, escapado ao controlo de gestão do SUCH (…)”. “Em 
Novembro de 2008, o próprio Conselho de Administração do SUCH, consciente do atraso no terreno 
do ritmo de adesão das entidades (…), revê em baixa os Business Case iniciais dos três ACE e propõe 
ao Governo a conversão dos três ACE em Empresa Pública, suportado num Estudo da Boston 
Consulting Group (…)”60. 
 
Acrescentam, ainda, os alegantes “a prematuridade da apreciação do Tribunal de Contas, já que (…) 
se reporta a um período em que ainda não é possível conhecer da compensação (ou não) dos 
investimentos com os retornos e valores de poupança esperados” e que “até ao actual momento, os 
ACE nunca tiveram a possibilidade de operar com a escala referida nos aludidos estudos, por 
factores, aliás, totalmente exógenos ao SUCH”, dos quais destacam: “o boicote da central de 
compras no seu arranque”, atribuído aos Centros Hospitalares de Lisboa; “a resistência por parte 
dos colaboradores das instituições aderentes”; a remodelação e alteração governamental operadas 
em Janeiro de 2008 e Outubro de 2009, respectivamente; “a eclosão da crise financeira mundial”; a 
“degradação dos prazos de recebimento do SUCH”; e “a inusitada alteração da posição tradicional 
do Tribunal de Contas (…) relativamente aos contratos celebrados por ajuste directo entre os 
associados públicos e o SUCH (…), passando aquele a entender como exigível, apenas a partir do 

                                                 
60 Sobre a criação da empresa pública vide ponto 12.1.3. do Relatório. 
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segundo semestre de 2009, a realização prévia de concurso público. (…) Esta alteração implicou o 
congelamento de novas adesões aos serviços partilhados (…)”. 
 
Sobre a argumentação expendida, não se ignora, como referido no ponto 12.1, que a criação de 
serviços partilhados pretendia responder à estratégia de reorganização e modernização da 
Administração Pública dos Governos Constitucionais, tendo como objectivos, designadamente o 
aproveitamento de economias de escala e a racionalização de processos, melhorando a qualidade 
dos serviços e a eficiência com que são prestados. 
 
Também não se ignora, que o retorno do investimento destes projectos respeita um período de 
carência. Contudo, tendo por base quer os planos de negócio iniciais quer os planos de negócio em 
vigor no início de 2009 (quadros 1 e 2 das alegações), no ano de 2009 (ano 2 da execução), todos os 
ACE, com excepção do Somos Contas, ACE, teriam já resultados positivos, o que não aconteceu. 
 
Porém, como referem os próprios alegantes, o “ajuste dos Business Cases ao ritmo real das adesões 
verificadas efectuado (…) ao longo do ano de 2008, evidenciam, para todos – Conselho de 
Administração, associados e Tutela – um potencial de 5,5 milhões de euros negativos no ano, o que, 
com o deslize do arranque no terreno das adesões efectivadas, se sabia certo, ao termo de 2008, 
corresponder ao resultado expectável a consolidar no SUCH no exercício de 2009, caso o Governo 
não adoptasse a solução proposta de imediato, ou seja: assumir em Empresa Pública, com arranque 
em 2009, e com possibilidade de actuação sobre a variável estratégica – Vinculação da Adesão das 
Entidades – à nova plataforma de serviços partilhados já disponível e em operação.” Ou seja, os 
planos de negócio em vigor no ano de 2009, também, não eram os adequados à realidade 
expectável dos ACE, havendo consciência de que se não fosse alterada a estratégia de constituição 
dos serviços partilhados, através da constituição de uma empresa pública, a situação financeira do 
SUCH ir-se-ia agudizar. 
 
Quanto à “inusitada alteração da posição tradicional do Tribunal de Contas (…) relativamente aos 
contratos celebrados por ajuste directo entre os associados públicos e o SUCH (…), passando aquele 
a entender como exigível, apenas a partir do segundo semestre de 2009, a realização prévia de 
concurso público”, a mesma incidiu sobre o primeiro contrato de prestação de serviços, sujeito a 
fiscalização prévia do Tribunal, celebrado entre uma entidade pública adjudicante e o SUCH durante 
a vigência do Código dos Contratos Públicos61 e sustentou-se, na evolução legislativa em matéria de 
contratos públicos e na constatação de que os estatutos do SUCH, de 2006, e a evolução que os 
mesmos permitiram, inviabilizavam a subsunção das relações jurídicas de aquisição de serviços 
entre as entidades públicas adjudicantes e o SUCH a qualquer das excepções à aplicação dos 
procedimentos de contratação pública. 
 
Pretendendo viabilizar a criação dos serviços partilhados pelo SUCH, a alteração dos Estatutos de 
2006, ao invés de reforçar o controlo do Estado e/ou das entidades públicas sobre a associação, i.e., 
a sua dimensão publicista, acentuou a sua dimensão privatista, procedendo ao enfraquecimento 
dos poderes de tutela do Ministério da Saúde e estabelecendo que as unidades de serviços 
partilhados pudessem ser constituídas sob a forma de pessoas colectivas, integradas pelo SUCH e 
pelos seus associados e/ou terceiras entidades, pelo que um procedimento de adjudicação directa 

                                                 
61 A decisão de concessão de visto aprovada e sessão diária de visto da 1ª Secção do Tribunal de Contas, no âmbito do processo de 
fiscalização prévia n.º 552/09 relativamente ao protocolo celebrado entre a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano EPE, e o SUCH 
para a prestação de serviços de lavagem, tratament e fornecimento de roupa, n triénio 2008-2010, referiu-se à renovação anual da 
prestação de serviços, prevista em protocolo celebrado durante a vigência do Decreto-Lei n.º 197/99. 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 44 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

ao SUCH, permitiria que empresas privadas participantes beneficiassem de condições mais 
vantajosas relativamente a outros concorrentes, violando o princípio da concorrência62. 
 
A posição adoptada pelo Tribunal de Contas, em sede de fiscalização prévia, baseada 
essencialmente em critérios de legalidade veio, afinal, revelar, uma outra fragilidade da criação dos 
serviços partilhados pelo SUCH, para além das identificadas no ponto 12.1.2 - a da ilegalidade da 
adjudicação directa de contratos públicos ao SUCH, pressuposto da viabilidade económico-
financeira das unidades de serviços partilhados. 
 

7.4.2. Do alegado equívoco de base: sujeição ao controlo do Tribunal de Contas 
não significa sujeição às regras da gestão pública 

 
A propósito das observações à gestão interna do SUCH (remunerações dos membros do Conselho 
de Administração, prémios pagos por objectivos de cobranças e atribuição de viaturas) e, em 
especial sobre a observação do Relatório (ponto 11.4) de que “Sem prejuízo de o SUCH não ser uma 
empresa pública, a Associação deve pautar-se por regras em tudo semelhantes às que regem a 
maioria dos seus associados, entidades públicas empresariais”, esclarecem, os responsáveis, “que 
enquanto associação de direito privado, o SUCH não está obrigado a respeitar as normas de direito 
público concernentes a práticas de gestão”, pautando-se, “antes de tudo o mais, pelos princípios e 
regras de direito civil”, onde “vigora o princípio da autonomia privada, segundo o qual os 
particulares têm o poder de regular, pelo exercício da própria vontade, as relações em que 
participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica”. 
 
Não se contesta o alegado, uma vez que juridicamente a argumentação é correcta. Contudo, 
pretendendo o SUCH, como decorre das alegações apresentadas, continuar a actuar junto do Sector 
Público da Saúde, como tem actuado até ao momento, para além das necessárias alterações ao 
respectivo regime jurídico que garantam os requisitos da contratação in house, devem os 
associados públicos, em Assembleia Geral, ter o poder de, nas matérias onde vigora o princípio da 
autonomia privada e que tenham impacto na gestão dos recursos públicos, definir a disciplina 
jurídica por que se deve pautar a actividade do SUCH. Só assim se garantirá a transparência dos 
processos da Associação e o respectivo controlo pelos associados, a equidade relativamente a estes, 
designadamente em termos de estatuto remuneratório e outras regalias sociais, e que a actividade 
do SUCH converge efectivamente para as políticas de sustentabilidade daquele Sector. Ou seja, 
trata-se de fazer repercutir no SUCH, através dos respectivos associados públicos representados em 
Assembleia Geral, as regras de gestão pública que regem a actividade destes associados. 
 
Quanto às alegações relativas a aspectos concretos da gestão interna do SUCH - remunerações dos 
membros do Conselho de Administração, prémios pagos por objectivos de cobranças e atribuição 
de viaturas – as mesmas serão objecto de tratamento nos respectivos pontos específicos. 
 

                                                 
62 Vide Proc.º n.º 349/2009 - Acórdão nº 143/2009 -22.JUL-1.ª S/SS e Acórdão n.º 7/2010 – 09.MAR-1ªS/PL (Recurso Ordinário n.º 
22/2009) – “Protocolo de Prestação de Serviço de Tratamento e Fornecimento de Roupa em Regime de Aluguer ao Hospital de Faro, 
EPE”, celebrado entre aquele Hospital e o SUCH; Proc.º n.º 1045/2009 - Acórdão nº 159/2009 -29.Out-1.ª S/SS - “Protocolo de Adesão ao 
Serviço Partilhado de Recursos Humanos”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., e o SUCH; Proc.º nº 
1861/2009 - Acórdão nº 167/09 - 20.NOV.09-1.ª S/SS  – “Protocolo de execução da obra de remodelação da instalação de ar 
condicionado dos serviços de medicina física e reabilitação, consultas externas, esterilização, oftalmologia e quartos de isolamento”, 
celebrado entre o Hospital do Litoral Alentejano e o SUCH; Proc.º 1807/2009 - Acórdão n.º 4/2010, de 23 de Fevereiro – “Protocolo de 
adesão ao centro de processamento de contabilidade e finanças”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e o 
SUCH; Proc.º 1825/2009 - Acórdão n.º 6/2010, de 25 de Fevereiro - “Protocolo de adesão ao centro de processamento de contabilidade e 
finanças”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, IP, e o SUCH. 
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7.5. Alegações apresentadas pelas entidades públicas adjudicantes e pelo Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais no que concerne à “legitimidade e 
bondade do ajuste directo ao SUCH” 

 
Nesta matéria, vêm os alegantes, entidades públicas adjudicantes e Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais, manter a posição que têm defendido junto da 1ª Secção do Tribunal de Contas, 
considerando não assistir razão a este Tribunal quando conclui não poderem as entidades públicas 
adjudicantes adjudicar contratos públicos ao SUCH ao abrigo do artigo 5º, n.º 2, do CCP, por não se 
verificarem preenchidos os seus pressupostos, designadamente o referente ao controlo análogo. 
 
Sobre esta matéria, já o Tribunal de Contas (1ª Secção) se pronunciou diversas vezes, tendo a 
presente auditoria, com base nas observações do Anexo II do Volume III, seguido aquela 
jurisprudência, sem prejuízo dos Acórdãos proferidos em 1ª Secção ainda não terem transitado em 
julgado63. Sobre este assunto os alegantes não evocaram qualquer elemento novo que faça alterar 
o entendimento sufragado. 
 
Assim, mantém-se a conclusão do Relato de que os contratos celebrados entre as entidades 
públicas adjudicantes e o SUCH não se enquadram nos pressupostos de aplicação do artigo 5º, n.º 
2, em especial no da alínea a), do CCP, e a recomendação para que as entidades públicas 
adjudicantes apliquem o regime estabelecido no Código dos Contratos Públicos às aquisições de 
bens e serviços ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, designadamente os procedimentos 
de contratação pública. 
 

7.6. Alegações relativas às eventuais infracções financeiras por preterição dos 
procedimentos de formação de contratos legalmente aplicáveis 

 

Relativamente às eventuais infracções financeiras evidenciadas nos pontos 10, 11.1 e 12.1.1, 
destacam-se neste ponto alegações apresentadas pelos responsáveis das entidades públicas 
auditadas e do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, no período auditado. 
 

7.6.1. Alegações apresentadas pelos responsáveis das entidades públicas 
adjudicantes 

 
7.6.1.1. Da alegada inexistência de norma habilitante para a imputação da 

responsabilidade financeira sancionatória às entidades públicas 
empresariais 

 

Relativamente às eventuais infracções financeiras evidenciadas no ponto 12.1.1, - a não realização 
dos procedimentos de contratação legalmente exigíveis, em Outubro de 2008, para a aquisição de 
serviços de compras e logística à aquisição de serviços de compras e logística - os responsáveis e ex-
responsáveis dos Centros Hospitalares de Lisboa Norte, Central e Ocidental, entidades públicas 
empresariais (EPE), apresentaram alegações, em conjunto ou individualmente, cujo teor é 
totalmente coincidente. 
 
A este propósito, referem os responsáveis que o Relato “(…) incorreu numa errónea aplicação do 
direito aos factos, não procedendo, por conseguinte, a infracção financeira apontada” “(…) na 

                                                 
63 Com excepção, entretanto, dos Acórdãos n.º 143/2009  e n.º 7/2010 - Processo n.º 349/2009 – Prestação de serviços de Lavandaria 

ao Hospital de Faro, EPE. 
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medida em que, em concreto, não se verificam os pressupostos da ilicitude, da culpa e da existência 
de norma (sancionatória) habilitante para o efeito”. 
 
Alegam os responsáveis que não se encontra “(…) preenchido um dos elementos objectivos – a 
existência de uma “despesa pública” – constante da norma sancionatória considerada violada: o 
artigo 65º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto (…)” “E isto porque, em rigor, uma 
despesa ainda que realizada com dinheiros públicos, para poder obter o qualificativo de “despesa 
pública” precisa de ter sido realizada de acordo com as regras aplicáveis ao processamento das 
despesas públicas, o que não sucede no que concerne aos Hospitais EPE. (…) O bloco de normas 
relativas à realização das despesas públicas64 não é aplicável aos hospitais EPE, porquanto, as 
despesas realizadas por estas entidades não devem, em rigor ser qualificadas como despesas 
públicas”. 
 
A interpretação, feita pelos alegantes, de que o artigo 65º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto, na parte respeitante ao poder do Tribunal de Contas aplicar multas no caso de “violação 
das normas sobre” a “assunção, autorização ou pagamento de despesas públicas ou compromissos” 
tendo apenas por referência o “(…) bloco de normas relativas à realização das despesas públicas 
(…)”, i.e., os artigos 16º a 22º e 29º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, não aplicáveis aos 
hospitais EPE, é limitativa do âmbito dos poderes de jurisdição do Tribunal de Contas, e não 
encontra sustentação na evolução legislativa operada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, que 
alargou o regime da responsabilidade financeira a todos quantos gerem ou utilizam dinheiros ou 
valores públicos, independentemente da natureza jurídica da entidade, que pode ser pública ou 
privada, administrativa ou empresarial. 
 
Não se olvida, porém, que no preenchimento da previsão de cada uma das normas sancionatórias 
constantes do art.º 65º, n.º 1, da referida Lei, o Tribunal de Contas terá de ter em consideração o 
regime jurídico aplicável, em concreto, a cada uma das entidades, de forma a identificar a norma 
violada e a enquadrá-la, se for caso disso, na norma sancionatória adequada. Só assim se preenche 
a previsão desta última dando origem à aplicação da respectiva sanção. 
 
No caso concreto, a interpretação do artigo 65º, n.º1, alínea b), da Lei n.º 98/97, de 25 de Agosto, 
referindo em abstracto as normas sobre a “assunção, autorização ou pagamento de despesas 
públicas ou compromissos” deixa ao juiz/intérprete a tarefa de identificar, no conjunto das regras 
aplicáveis a cada uma das entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal, as regras cuja violação é 
susceptível de subsunção naquela norma. 
 
Assim, embora se reconheça que uma parte considerável da actividade dos hospitais EPE se 
encontra sujeita a um regime de direito privado, a sua actividade, sendo financiada por dinheiros 
públicos, encontra-se, também, sujeita a princípios e regras de direito público, que, entre outros 
aspectos65, visam garantir a melhor utilização possível dos recursos públicos. De entre essas regras 
destacam-se, no que ora nos ocupa, aquelas que respeitam à “assunção da despesa”66 e que 
definem o procedimento de contratação legalmente aplicável, não se encontrando os Hospitais EPE, 

                                                 
64 “Cfr. os artigos 16º a 22º e 29º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, normativos cuja vigência foi expressamente ressalvada pelo 
Diploma Preambular que aprovou o CCP (cfr. artigo 14º, n.º 1, alínea f), do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro)”. 
65 Relacionados, nomeadamente, com a salvaguarda dos interesses e direitos dos administrados ou particulares. 
66 Definindo-se esta como o acto ou contrato pelo qual o Estado ou uma entidade pública se constitui na obrigação de pagar os bens ou 
serviços. 
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como os próprios alegantes reconhecem, completamente excluídos do regime jurídico da 
contratação pública67. 
 
Assim, encontrando-se as entidades públicas empresariais sujeitas aos poderes de jurisdição do 
Tribunal (cfr. art.º 2º, n.º 2, al. b), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto) e estando na presença de 
contratos de aquisição de serviços, que, considerando o seu valor (€ 360.000,00/ano), não foram 
precedidos dos procedimento de contratação legalmente aplicáveis, o concurso público ou o 
concurso limitado por prévia qualificação, contrariando o disposto no artigo 20º, n.º 1, alínea b), do 

CCP
68

, norma cuja violação se subsume na previsão do artigo 65º, al. b), da Lei n.º 98/97, de 26 de 
Agosto, não colhe o argumento apresentado pelos alegantes. 
 
Acrescentam, ainda a propósito da inexistência de norma habilitante para a imputação da 
responsabilidade financeira sancionatória, que “(…) nenhum dos Centros Hospitalares aderentes a 
estes serviços efectuou qualquer pagamento ao abrigo dos contratos identificados (…), situação que 
(…) mantém-se até à data, e não será alterada (…)”, pelo que a adesão dos “Centros Hospitalares à 
Central de Compras e Logística não gerou qualquer despesa com dinheiros públicos (…) o que 
corrobora a inaplicabilidade no caso vertente da norma sancionatória considerada violada (o artigo 
65º, n.º1, alínea b), da Lei n.º 98/97)”. 
 
A este propósito cumpre informar que o elenco de normas constantes do artigo 65º, n.º1, da Lei n.º 
98/97, de 26 de Agosto, nem sempre depende de um resultado. Nuns casos, o que está em causa é 
a mera violação de normas preventivas, independentemente do resultado69, noutros a existência da 
infracção pressupõe que tenha sido afectada a receita ou a despesa e, no caso concreto, foi 
afectada a despesa. Ainda, que os hospitais não tenham procedido a qualquer pagamento, por não 
reconhecerem a dívida decorrente da execução do contrato, o Somos Compras, ACE, facturou, com 
base no contrato celebrado, a cada um dos centros hospitalares, a quantia mensal de € 30.000,00, 
com efeitos a Janeiro de 2009 (vide ponto 12.4.2. do Relatório). 
 
A inexistência de pagamentos, nestas situações, não afasta a aplicação da norma sancionatória, mas 
é relevante para a avaliação da culpa e para a graduação da multa, conforme artigos 64º, n.º 1, e 
67º, n.º 2, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de 
Agosto, referindo este último que o “Tribunal de Contas gradua as multas tendo em consideração 
(…) o montante material dos valores públicos lesados ou em risco (…)”. 
 
Face ao exposto, também, não procede, nesta parte a argumentação dos responsáveis. 
 
Quanto aos restantes argumentos aduzidos pelos alegantes sobre a não verificação, nos casos 
concretos, da ilicitude e da culpa, são os mesmos tratados no ponto específico do Relatório (ponto 
12.1.1.). 
  

                                                 
67 Vide artigo 5º, n.º 3 do CCP. Em 2008, ano da celebração dos contratos, o limiar comunitário dos contratos de aquisição de serviços era 
de € 206.000 (DL n.º 18/2008, de 29.01 e Directiva 2004/18/CE, alterada pelo Reg (CE) n.º 1422/2007 da Comissão Europeia, de 
4.12.2007). 
68 Conjugado com os artigos 2º, n.º2, alínea a), e 5º, n.º n.º3, alínea b), do mesmo Código. 
69 Por exemplo, a violação de normas sobre a elaboração e execução dos orçamentos ou a violação de normas relativas à gestão e 
controlo orçamental, de tesouraria e de património. 
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7.6.1.2. Da alegada inexistência de um dever jurídico de controlo da legalidade 

dos procedimentos pré-contratuais realizados pelo SUCH na sua relação 
com terceiros pelas entidades públicas adjudicantes 

 
Sobre a verificação de que, “durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 
197/99, de 8 de Junho, e durante a vigência do Código dos Contratos Públicos, o Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais cometeu a entidades terceiras a execução de contratos públicos 
que as entidades públicas adjudicantes lhe haviam atribuído sem precedência dos procedimentos de 
contratação pública legalmente aplicáveis” e as observações de que “era exigível às entidades 
públicas adjudicantes que, junto da Associação, garantissem o cumprimento por esta dos princípios 
da concorrência e a aplicação das regras da contratação pública, não podendo ter aceite que os 
serviços contratados fossem efectuados por entidades que contavam com a participação de 
operadores económicos privados, escolhidos sem procedimento prévio de contratação pública” (vide 
ponto 10 do Relatório)70, contrapõem os alegantes (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, 
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, Hospital de São João, EPE, e Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia, EPE) que inexiste qualquer norma, contratual ou legal, nacional ou comunitária, 
que fizesse impender sobre as entidades públicas adjudicantes o dever jurídico de controlo da 
legalidade dos procedimentos pré-contratuais realizados pelo SUCH na sua relação com terceiros. 
 
A este propósito, entende-se que apesar de terem sido os responsáveis do SUCH quem cometeu a 
execução de contratos públicos a entidades terceiras, sem aplicação das regras da contratação 
pública, as entidades públicas adjudicantes, tendo conhecimento daquela situação, deviam ter 
acautelado a legalidade daquela contratação, uma vez que a especial relação jurídica até então 
existente com o SUCH não se podia estender a entidades terceiras, sob pena de se obviar, assim, a 
aplicação de regras que regulam a formação dos contratos públicos e o efeito útil das mesmas – a 
garantia da sã concorrência e a garantia da boa gestão dos dinheiros públicos, através da escolha da 
melhor proposta técnica e económica – e de não se encontrar justificação para a própria 
contratação do SUCH em áreas em que aparentemente não detinha competências internas, tendo 
de recorrer a entidades terceiras para a execução do contrato. 
 
O especial dever de vigilância das entidades públicas adjudicantes funda-se, precisamente, na 
obrigação de, no âmbito das especiais relações invocadas pelo SUCH e pelos respectivos associados, 
e até ao momento, ainda existentes de facto, a entidade pública adjudicante dever exercer um 
controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços, garantindo, designadamente, a 
legalidade dos procedimentos por eles adoptados. O facto de as entidades adjudicantes virem em 
sede de contraditório, afirmar a autonomia jurídica do SUCH e a respectiva irresponsabilidade por 
actos praticados por este, mas que a eles beneficiaram, é mais um forte indício de que não se 
verifica o requisito do artigo 5º, n.º 2, alínea a), do CCP, inviabilizando a adjudicação directa de 
contratos públicos ao SUCH com base em tal preceito. 
  

                                                 
70 Estas observações estão na base das eventuais infracções financeiras evidenciadas nos pontos 11.1 e 12.1.1. 
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7.6.2. Alegações apresentadas pelos responsáveis do Serviço de Utilização 

Comum dos Hospitais 
 

7.6.2.1. Da alegada violação dos princípios constitucionais da protecção da 
confiança e da não retroactividade dos ilícitos sancionatório 

 
Alegam os responsáveis do SUCH71 que o “ (…) Tribunal de Contas tem vindo, desde há anos atrás, a 
acompanhar as actividades do SUCH, tendo conhecimento desde há muito do modo como se 
desenvolviam as relações do SUCH com os seus associados (…)” e que “(…) desde Julho de 2009, o 
Tribunal de Contas veio alterar radicalmente a sua posição (…)” tendo proferido “(…) Acórdãos – em 
qualquer caso, ainda não transitados em julgado – no âmbito dos quais foram recusados vistos 
prévios a protocolos estabelecidos entre o SUCH e os seus associados, concluindo em todos que não 
se encontram reunidos os requisitos da relação in house, previstos no artigo 5º, n.º 2, do Código dos 
Contratos Públicos”. 
 
E agora, no Relato a que se responde, (…) veio imputar aos membros do Conselho de Administração 
do SUCH um conjunto alargado de infracções financeiras, com base em factos ocorridos entre 2007 
e 2009, por não terem sido realizados procedimentos de contratação legalmente exigíveis. 
 
Desde logo refira-se que o Tribunal de Contas não pode pretender aplicar infracções financeiras até 
que transite em julgado algum dos acórdãos que recusaram o visto a protocolos celebrados entre o 
SUCH e os seus associados”. 
 
Acrescentam, ainda, que “(…) o Tribunal de Contas não pode pretender aplicar infracções 
financeiras relativas a factos anteriores a Julho de 2009 (pelo menos) e, portanto, a factos 
anteriores à assunção de um novo entendimento jurisprudencial da normação aplicável, sem que tal 
implique a violação dos princípios constitucionais da protecção da confiança e da não 
retroactividade dos ilícitos sancionatórios”. 
 
O “(…) princípio constitucional da protecção da confiança (…)” é posto em causa, porque “os 
membros do Conselho de Administração do SUCH (…), actuaram em conformidade com o que vinha 
sendo prática constante no SUCH – e, como se referiu, aceite, pelo Tribunal de Contas até ao Verão 
de 2009”. “A nova posição assumida pelo Tribunal de Contas, quanto à legalidade dos 
procedimentos levados a cabo pelo SUCH na contratação de terceiros, viola inequivocamente o 
princípio da tutela da confiança (…). Por conseguinte, tanto o SUCH (…) como os membros do 
Conselho de Administração (…) podem invocar como causa de justificação da própria pretensa 
ilicitude cometida (e não mera causa de exclusão da culpa) um direito à protecção da confiança que 
depositaram na posição que vinha sendo adoptada (…)”. 
 
Quanto ao “princípio da não retroactividade dos ilícitos sancionatórios”, referem os arguentes que 
“será inconstitucional julgar infracções financeiras factos que, ao tempo em que foram praticados, o 
Tribunal de Contas não considerava ilícitos”. 
 
A propósito dos argumentos aduzidos, importa realçar o seguinte: 
 

                                                 
71 Os responsáveis da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, e do Hospital de Santo André, EPE, suscitam, também, a questão 
dos princípio da protecção da confiança e da não retroactividade dos ilícitos sancionatórios. 
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 O Tribunal de Contas é um órgão de controlo externo que, por razões de racionalização dos 
recursos públicos que utiliza, não tem a pretensão de fiscalizar toda a actuação financeira 
do Estado. Para isso, conta, também, com a actividade dos órgãos do Sistema de Controlo 
Interno e com os procedimentos de controlo interno instituídos pelos organismos da 
Administração Pública; 

 Em sede de fiscalização prévia, o Tribunal de Contas apenas se pronúncia sobre os actos e 
contratos geradores de despesa pública que as entidades adjudicantes lhe remetem, sendo 
a iniciativa da remessa destas entidades. O primeiro Acórdão de recusa de visto, Acórdão nº 

143/2009 -22.JUL, da 1ª Secção em Subsecção, proferido no Proc.º n.º 349/2009
72

, 
debruçou-se precisamente sobre o primeiro contrato de prestação de serviços celebrado 
entre o SUCH e uma entidade pública adjudicante já durante a vigência do Código dos 
Contratos Públicos73. Perante a entrada em vigor de um novo regime jurídico é legítimo que 
quem aplica as leis se questione sobre a subsunção de situações existentes a esse novo 
regime, sendo que, no caso concreto, o Tribunal de Contas se deparou com um SUCH assaz 
diferente daquele que existia, pelo menos até 2006, data da última alteração dos Estatutos;  

 Por seu lado, nunca as relações jurídicas entre o SUCH e os respectivos associados, em 
matéria de aquisição de serviços, envolvendo o próprio SUCH e os procedimentos de 
aprovisionamento por este adoptados, foram objecto de uma acção de auditoria do 
Tribunal de Contas e, sempre que este Tribunal, teve dúvidas fundadas sobre os 
procedimentos adoptados pelo SUCH em matéria de contratação com terceiros, em 
execução de contratos que lhe haviam sido atribuídos por uma entidade pública 
adjudicante sem sujeição às regras da contratação pública, o Tribunal colocou questões 
sobre as entidades terceiras que iam executar os serviços e o respectivo procedimento de 
adjudicação74; 

 Mesmo antes da posição expressa pelo Tribunal no Acórdão nº 143/2009 -22.JUL, da 1ª 
Secção, resultava já das relações especiais invocadas pela entidades públicas adjudicantes e 
o SUCH, que as tarefas cometidas a este deviam ser executadas em termos 
substancialmente idênticos daqueles em que seriam se fossem executadas por um serviço 
interno da própria entidade adjudicante75. Também, o segundo parecer do Conselho 
Consultivo da Procuradoria Geral da República, debruçando-se sobre as relações do SUCH 
com entidades terceiras para aquisição de bens e serviços no exercício da sua actividade, o 
incluiu entre as entidades equiparadas a organismos de direito público. Por seu turno, a 
doutrina da contratação “in house”, pressupõe, igualmente, que “as empresas 
adjudicatárias de contratos celebrados “in house” estão, por sua vez, sujeitas às regras dos 
mercados públicos quando pretendam contratar com privados”76. 

                                                 
72 Protocolo de Prestação de Serviço de Tratamento e Fornecimento de Roupa em Regime de Aluguer ao Hospital de Faro, EPE. 
73 A decisão de concessão de visto aprovada e sessão diária de visto da 1ª Secção do Tribunal de Contas, no âmbito do processo de 
fiscalização prévia n.º 552/09 relativamente ao protocolo celebrado entre a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano EPE, e o SUCH 
para a prestação de serviços de lavagem, tratamento e fornecimento de roupa, no triénio 2008-2010, referiu-se à renovação anual da 
prestação de serviços, prevista em protocolo celebrado durante a vigência do Decreto-Lei n.º 197/99. 
74 Veja-se, a este propósito, a título de exemplo, as diligências realizadas no processo de fiscalização prévia n.º 1100/2007, relativo ao 
protocolo celebrado entre o SUCH e o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE, relativo à obra de remodelação e ampliação do 
serviço de urgência, e mais recentemente no Proc.º n.º 1045/2009 – relativo ao “Protocolo de Adesão ao Serviço Partilhado de Recursos 
Humanos”, celebrado entre o SUCH e a Administração Regional de Saúde do Norte, IP. 
75 Os próprios alegantes o afirmam, nomeadamente no parágrafo 158 das respectivas alegações (pág. 137 das alegações). 
76 No sentido de que as adjudicatárias de contratos celebrados in house estão, por sua vez, sujeitas às regras da contratação pública 
quando pretendam contratar com terceiros, Alexandra Leitão, Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as 
empresas públicas e relações “in house”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 65, e Cláudia Viana, Contratos públicos “in house” – 
em especial, as relações contratuais entre municípios e empresas municipais e intermunicipais, in Revista de Direito Regional e Local. Aliás 
só, assim, não se falsearia a concorrência, adjudicando,as adjudicatárias de contratos celebrados in house, a operadores económicos 
privados à revelia dos procedimentos de contratação pública. 
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 No decurso da auditoria verificou-se que o SUCH, no exercício da sua actividade, nem 
sempre aplicou os procedimentos de contratação pública quando contratou com terceiros, 
em regra, atribuindo a execução de contratos públicos, total ou parcialmente, a entidades 
participadas por ele e por outros operadores económicos privados – os agrupamentos 
complementares de empresas, SUCH-DALKIA, ACE, Somos Pessoas, ACE, e Somos Compras, 
ACE, - e ainda à Eurest, com base em contratos de consórcio; 

 São estas as situações questionadas no Relatório e que não contrariam nem o princípio da 
protecção da confiança nem o princípio da não retroactividade dos ilícitos sancionatórios. 
Ademais, recorde-se, que no ponto 10 do Relatório se distinguem duas situações diferentes 
que salvaguardam aqueles princípios: 
 Uma, que referindo-se aos contratos celebrados ou renovados com o SUCH após a 

entrada em vigor do CCP e que, no seguimento da jurisprudência recente do Tribunal 
de Contas77, deviam já ter sido precedidos do procedimento de contratação pública 
legalmente aplicável, por os mesmos não estarem abrangidos por qualquer excepção à 
aplicação daquele regime. Relativamente a estes contratos considerou-se que, embora 
se estivesse na presença de factos ilícitos – a violação das normas que regem a 
adjudicação dos contratos públicos –, tais factos não eram culposos, considerando, 
designadamente, que a legalidade das relações entre as entidades públicas e o SUCH 
apenas pontualmente havia sido posta em causa e que o próprio CCP (artigo 5º, n.º2) 
parecia dar acolhimento àquelas relações, existindo pareceres jurídicos nesse sentido; 

 Outra, em que, quer durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 
197/99, de 8 de Junho, quer durante a vigência do CCP, o SUCH cometeu a entidades 
terceiras, sem precedência de procedimentos de contratação pública, a execução de 
contratos públicos que as entidades públicas adjudicantes lhe haviam atribuído. 
Relativamente a estas situações, entendeu-se que as mesmas não se conformavam nem 
com a doutrina constante dos Pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral 
da República nem com a doutrina da contratação “in house” na medida em que 
envolveram operadores económicos privados, terceiros relativamente às relações 
associados/associação, que não foram escolhidos com base em procedimentos de 
contratação pública, devendo, por isso ser valoradas de forma diferente das enunciadas 
anteriormente. 

 
Finalmente, relativamente aos protocolos apreciados em sede de fiscalização prévia, não foi 
evidenciada qualquer situação susceptível de configurar infracção financeira. 
 

7.6.2.2. Da inexistência de qualquer infracção financeira relativa aos membros do 
Conselho de Administração do SUCH 

 
i) Da inexistência de facto ilícito 

 
No que respeita à eventual responsabilidade financeira dos membros do Conselho de 
Administração do SUCH, sustentam os alegantes que não se verifica o pressuposto da ilicitude, 
porquanto o próprio SUCH não pode ser qualificado como organismo de direito público, quer ao 
abrigo dos Decretos-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e 59/99, de 2 de Março, quer ao abrigo do CCP. 
 

                                                 
77

 Considerando, entre outros aspectos, os estatutos do SUCH e o novo quadro jurídico entretanto entrado em vigor - o 
CCP. 
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Referem os responsáveis que “perante o quadro normativo em vigor, o Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República pronunciou-se no sentido de o SUCH estar abrangido pelo âmbito 
subjectivo” do artigo 3º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho78, e pelo artigo 3º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março79 e que a Directiva n.º 2004/18/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 31 de Março, transposta para o ordenamento jurídico português pelo CCP, não 
alterou, no essencial, o conceito de organismo de direito público80, pelo que de princípio, o SUCH 
continuava abrangido por tal conceito. 
 
Porém, continuam os responsáveis, “em 2006, o SUCH procedeu a uma alteração estatutária, 
através da qual acentuou a dimensão privatista e procedeu ao enfraquecimento dos poderes de 
tutela do Ministério da Saúde, o que implicou a perda do controlo directo exercido pelo Estado. 
Desta forma, a alteração dos Estatutos do SUCH veio assim resolver a questão em torno da 
qualificação do SUCH como entidade adjudicante, (…) implicando a sua não qualificação como 
organismo de direito público e, desse modo, a sua não sujeição às regras da contratação pública. 
Esta alteração estatutária (….) teve assim em vista reduzir significativamente o risco de uma 
actuação que viesse, a posteriori, ser qualificada como ilegal, uma vez que, sem a supressão dos 
poderes de intervenção do Governo mais significativos, não estava garantido que uma leitura da sua 
não sujeição ao regime da contratação pública fosse considerada legítima. (…) a alteração 
estatutária introduzida em 2006 ao ter enfraquecido os poderes de tutela, obsta a que, desde 
aquele momento e até à presente data, o SUCH possa ser qualificado como um organismo de direito 
público”. 
 
Concluem, por fim, os alegantes, “que, após a alteração estatutária de 2006, (…), o SUCH não tinha 
que ter observado qualquer procedimento público de contratação para o cometimento dos serviços, 
identificados no Relato, respectivamente, ao Consórcio SUCH/EUREST, ao SUCH-DALKIA, ACE, ao 
Somos Compras, ACE, e ao Somos Pessoas, ACE. Não se verificando qualquer comportamento ilícito 
(…) dos membros do Conselho de Administração do SUCH e, de igual modo, dos associados 
envolvidos”. 
 
E isto porque, em síntese, não se verifica o requisito necessário à sua qualificação como “organismo 
de direito público”: o de serem maioritariamente financiadas pelas entidades referidas no número 
anterior ou estarem sujeitas ao seu controlo de gestão ou terem um órgão de administração, de 
direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada por 
aquelas entidades81. 
 

                                                 
78 Dispunha aquela norma que “Ficam sujeitas às disposições do capítulo XIII do presente diploma as pessoas colectivas sem natureza 
empresarial que, cumulativamente, sejam: a) Criadas com o objectivo 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, direcção ou fiscalização cujos membros sejam em mais de 50% designados por aquelas entidades.” 
79 Dispunha aquela norma que “são consideradas donos de obras públicas as entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas para 
satisfazer de um modo específico necessidades de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial e em relação às quais se verifique 
uma das seguintes circunstâncias: a) Cuja actividade seja financiada maioritariamente por alguma das entidades referidas no número 
anterior ou no presente número; b) Cuja gestão esteja sujeita a um controlo por parte de alguma das entidades referidas no número 
anterior ou no presente número; c) Cujos órgãos de administração, de direcção ou de fiscalização sejam compostos, em mais de metade, 
por membros designados por alguma das entidades referidas no número anterior ou no presente número”. 
80 Dispõe o n.º 9 do artigo 1º da Directiva em causa que “Por «organismo de direito público» entende-se qualquer organismo: a) Criado 
para satisfazer especificamente necessidades de interesse geral com carácter não industrial ou comercial; b) Dotado de personalidade 
jurídica; e c) Cuja actividade seja financiada maioritariamente pelo Estado, pelas autarquias locais ou regionais ou por outros organismos 
de direito público; ou cuja gestão esteja sujeita a controlo por parte destes últimos; ou em cujos órgãos de administração, direcção ou 
fiscalização mais de metade dos membros sejam designados pelo Estado, pelas autarquias locais ou regionais ou por outros organismos 
de direito público”. 
81 Cfr. artigo 2º, n.º 2, todas as alíneas, do CCP. 
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Esta posição do SUCH encontra-se sustentada em pareceres jurídicos mencionados nas alegações, o 
último dos quais se encontra junto ao processo de auditoria82. 
 
Contudo, a diminuição dos poderes de intervenção do Ministro da Saúde, analisada no ponto 1.1. 
do Anexo II – Volume III, não afasta o enquadramento do SUCH no conceito de “organismo de 
direito público”, designadamente nos preceitos invocados nos pareceres do Conselho Consultivo da 
Procuradoria Geral da República e na previsão da alínea d) do n.º 2 do artigo 2º do CCP83, conforme 
se concluiu no ponto 2.2.1. daquele Anexo, considerando, designadamente, a seguinte matéria de 
facto: 

 Todos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são nomeados ou pelo 
Ministro da Saúde ou pela Assembleia Geral, na qual as entidades associadas do Sector Público 
detêm a maioria dos direitos de voto84; 

 Em Assembleia Geral, as entidades públicas adjudicantes têm o poder de deliberar sobre 
aspectos relevantes da gestão do SUCH85. 

 

Por outro lado, como já foi referido, resultava das relações especiais estabelecidas entre as 
entidades públicas adjudicantes e o SUCH, e invocadas pelos próprios, que as tarefas cometidas a 
este deviam ser executadas em termos substancialmente idênticos daqueles em que seriam se 
fossem executadas por um serviço interno da própria entidade adjudicante. Ora se fossem as 
entidades adjudicantes a adquirir o serviço a uma entidade terceira, as mesmas teriam de realizar 
os procedimentos necessários a essa aquisição. Tendo as entidades adjudicantes adjudicado o 
serviço ao SUCH, ao abrigo das referidas relações, este devia ter aplicado as regras da contratação 
pública na adjudicação de serviços a terceiros, quer fosse ou não organismo de direito público86. 
 
Mantém-se, assim, as conclusões sobre a ilicitude do cometimento das prestações de serviços, 
identificados no Relato, pelo SUCH, respectivamente, ao Consórcio SUCH/EUREST, ao SUCH-DALKIA, 
ACE, ao Somos Compras, ACE, e ao Somos Pessoas, ACE. 
 

ii) Da inexistência de facto culposo 
 
Sem prejuízo dos argumentos sobre a inexistência de facto ilícito, supra elencados, alegam, ainda, 
os responsáveis do SUCH a “(…) falta de censurabilidade da conduta adoptada (…) relativamente a 
quaisquer factos que lhe são imputados. Com efeito, perante as dúvidas suscitadas em torno da 
qualificação do SUCH e da sua sujeição às regras da contratação pública, (…) tiveram o zelo e o 
cuidado de (i) num primeiro momento e na sequência das conclusões do Parecer subscrito, em 
primeiro lugar, pelo Professor Freitas do Amaral, promover as alterações estatutárias necessárias 

                                                 
82 Parecer de 26 de Julho de 2007. 
83 Nos termos da qual, “2 - São também entidades adjudicantes: (…) d) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas 
colectivas 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 direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, 
designada pelas mesmas”. Este poder, porém, não se confunde com a exigência “controlo análogo” estebelecida no artigo 5º, n.º2, alínea 
a), do CCP. 
84 Vide ponto 8 do Relatório e ponto 2 do Anexo I – Volume III. 
85 A este órgão que compete, entre outras, eleger e destituir os membros não nomeados dos órgãos do SUCH e os membros da comissão 
de vencimentos, apreciar e aprovar os planos estratégicos e de actividades do SUCH e o relatório e contas anual e deliberar sobre a 
realização de empréstimos, a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e a participação do SUCH noutras pessoas colectivas. Este 
controlo, porém, não se confunde com o controlo exigido pela aplicação do n.º 2 do artigo 5º do CCP. Os poderes referidos não são 
suficientes para o preenchimento dos requisitos da contratação in house. 
86 Como refere Alexandra Leitão, Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas e relações in 
house”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 65, “Trata-se de um fenómeno semelhante ao que acontece com os concessionários de 
serviço público e com os mandatários.”. No sentido de que as entidades adjudicatárias de contratos in house, devem ser consideradas 
organismos de direito público, vide, Diogo Duarte de Campos, in “A escolha do Parceiro Privado nas Parcerias Público-Privadas, A 
adjudicação in house em particular”, Coimbra Editora, 2010, p. 329, nota 1004. 
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para acentuar a natureza privada do SUCH (…) e afastar o risco de uma interpretação no sentido da 
qualificação do SUCH como entidade adjudicante; e, (ii) num segundo momento, aquando da 
alteração ao regime da contratação pública até então vigente, solicitar novo parecer ao Professor 
Freitas do Amaral, com vista à análise do enquadramento da natureza jurídica do SUCH à luz do 
regime constante do CCP”. Estes elementos evidenciam, assim, “a convicção dos membros do 
Conselho de Administração (…) quanto à licitude da sua conduta, afastando, por isso, qualquer 
possibilidade de um juízo de censurabilidade que sustente a condenação de cada um como agente 
culposo”. 

 
A este argumento, contrapõem-se, porém, outros pareceres, obtidos junto das entidades auditadas 
e constantes do processo de auditoria87 que, embora sem versarem especificamente sobre a 
matéria em causa, alertaram para a possibilidade de o SUCH poder ser considerado um organismo 
de direito público. Assim, embora os pareceres supra evocados tenham contribuído para “a 
convicção dos membros do Conselho de Administração (…) quanto à licitude da sua conduta”, outros 
existiam que exigiam da parte dos responsáveis do SUCH uma atitude mais cautelosa. Acresce que 
as regras que norteiam a formação dos contratos públicos para além de garantirem uma sã 
concorrência contribuem, também, para a boa gestão dos recursos públicos e, consequentemente, 
para o fim estatutário do SUCH: contribuir para o funcionamento mais eficiente dos seus 
associados. 
 
Contudo, face ao exposto, a não realização dos procedimentos de contratação legalmente exigíveis 
só pode ser imputada aos responsáveis do SUCH a título de negligência. 
 
  

                                                 
87 Parecer sobre o Enquadramento geral das actividades desenvolvidas no âmbito do SUCH-DALKIA, ACE, à luz das normas sobre 
contratação pública, de 2 de Abril de 2009 (págs. 18-21), e Parecer sobre a responsabilidade dos Hospitais EPE e dos titulares dos seus 
órgãos e agentes no âmbito das relações directas com o SUCH ou por esta entidade intermediadas, de Novembro de 2007 (págs 18 e 19). 
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III – Desenvolvimento 
 

8. Breve caracterização do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais 

 
O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais foi criado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46.668, de 24 
de Novembro de 1965 e nos termos do artigo 417º do Código Administrativo de 194088, por 
estatutos aprovados por despacho ministerial de 22 de Abril de 1966, para “obter o melhor 
rendimento económico” das instituições fundadoras89, caracterizando-se, desde então90, como uma 
pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, de natureza associativa, organizada e 
posicionada para a oferta integrada de serviços de apoio para o Sector da Saúde, tomando “a seu 
cargo as iniciativas susceptíveis de contribuir para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus 
associados”91. No ponto 9 procede-se a uma apreciação da natureza jurídica do SUCH face à 
evolução legislativa entretanto ocorrida. 
 
Podem ser associados do SUCH as entidades, públicas ou privadas, que integrem o sistema de saúde 
português, instituições particulares de solidariedade social ou outras pessoas colectivas de utilidade 
pública administrativa, bem como outros serviços pertencentes ou dependentes do Ministério da 
Saúde92.  
 
No ano de 2009 a estrutura associativa do SUCH era composta por 60 entidades hospitalares 
públicas, 11 institutos públicos e 1 serviço integrado do Ministério da Saúde, 22 entidades sem fins 
lucrativos (misericórdias, cooperativas, fundações) e 1 entidade hospitalar do sector privado 
lucrativo. 
 
O SUCH “tem por objecto tomar a seu cargo as iniciativas susceptíveis de contribuir para o 
funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados, libertando-os para a plena dedicação à 
prestação de cuidados de saúde ao cidadão” 93, podendo, designadamente, desenvolver actividades 
nas seguintes áreas: 

a) Assistência técnica no domínio das instalações e equipamentos; 
b) Exploração ou gestão de instalações técnicas e áreas industriais; 
c) Desenvolvimento tecnológico e investigação de equipamentos e instalações; 
d) Gestão de recursos humanos, gestão administrativa e financeira, informática e 

telecomunicações e gestão de frotas automóveis, constituindo unidades de serviços 
partilhados; 
 

                                                 
88 Nos termos do qual “as associações e institutos referidos no artigo anterior adquirem personalidade jurídica no acto da constituição e 
são para todos os efeitos reconhecidos desde logo de utilidade pública”. O artigo 416º do Código Administrativo estabelecia que 
“consideram-se pessoas colectivas de utilidade pública administrativa as associações beneficientes ou humanitárias e os institutos de 
assistência ou educação, tais como hospitais, hospícios, 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”. 
89 À época as instituições particulares de assistência que exerciam actividades de natureza hospitalar e, mediante autorização do Ministro 
da Saúde e Assistência, os estabalecimentos hospitalares oficiais, cfr. art.os 1º e 2º do Decreto-Lei n.º 46 668. 
90 Excepto durante o período compreendido entre 1975 e 1993, período em que, prevendo-se a criação do Serviço Nacional de Saúde, em 
1975, o SUCH foi dirigido por uma comissão directiva, nomeada por despacho do Ministro da tutela (cfr. artigo único do Decreto-Lei n.º 
70/75, de 19 de Fevereiro, conjugado com o artigo 1º do Decreto-Lei n.º 495/74, de 27 de Setembro), enquadrando-se na figura dos 
institutos públicos (vide, deliberação do Plenário da 2ª Secção do Tribunal de Contas, de 14 de Março de 1991, relativamente ao parecer 
do Gabinete de Estudos - Parecer n.º 14/91, de 11 de Março de 1991). 
91 Artigo 1º, n.º 1, dos Estatutos actuais, publicados no Diário da República, 2ª S, n.º 249, de 29 de Dezembro de 2006. 
92 Artigo 6º dos estatutos actuais. 
93 Artigo 2º, n.º 1, dos estatutos. 
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e) Formação do pessoal enquanto utilizador dos equipamentos. 
 
Considerando o fim para o qual foi criado - “obter o melhor rendimento económico” – e as 
actividades por ele desenvolvidas, as entidades adjudicantes do Sector Público suas associadas  
têm-lhe adjudicado contratos públicos sem aplicação do regime jurídico da contratação pública 
(vide ponto 10). O SUCH tem, também, desenvolvido as suas actividades, no regime de concorrência 
e de mercado, relativamente a entidades dos Sectores Público, Privado e Social, sejam ou não suas 
associadas94. Tendo em consideração estas premissas, o volume de facturação do SUCH95, em 2008 
e 2009, distribuiu-se da seguinte forma: 
 

Quadro II – Volume de negócios no biénio 2008 e 2009, por tipologia de cliente
96 

Sub-Σ

Valor % Valor % % Valor % % Valor % Valor % % Valor %

2008 71.187.941,4 € 77,6% 8.669.894,8 € 9,4% 87,0% 607.017,3 € 0,7% 87,7% 1.299.378,6 € 1,4% 6.040.846,4 € 6,6% 8,0% 3.965.562,8 € 4,3% 91.770.641,3 €

2009 73.246.032,3 € 71,3% 15.374.090,2 € 15,0% 86,2% 1.223.581,2 € 1,3% 87,4% 914.296,7 € 0,9% 7.126.645,0 € 6,9% 7,8% 4.891.097,0 € 4,8% 102.775.742,3 €

Fonte: SUCH. *Inclui os valores das contas 72 - Prestação de serviços  e o valor de quotas dos associados (registado na conta 76) deduzido à facturação, cfr.  Regime de quotização e benefícios 

dos associados. 

Associados Não associados
Vendas a dinheiro 

(receita proveniente 

da exploração de 

bares e refeitórios)
Σ *

Sector Público
Sectores Privado e 

Social
Sub-Σ Sector Público

Sectores Privado e 

Social
Sub-Σ

Adjudicação directa
Procedimentos de 

contratação pública

 

Os estatutos conferem, ainda, ao SUCH a possibilidade de constituir as unidades de serviços 
partilhados atrás referidas sob a forma de pessoas colectivas integradas pelo SUCH e pelos seus 
associados e ou por terceiras entidades e de instituir ou participar na constituição de associações, 
sociedades ou pessoas colectivas de outra natureza, bem como adquirir e alienar participações 
sociais97.  
 
Utilizando esta faculdade, o SUCH detém diversas participações (vide ponto 3 do Anexo I). 
 
São órgãos do SUCH (vide ponto 2 do Anexo I): a Assembleia Geral, composta por representantes 
dos associados, o Conselho de Administração, constituído por um Presidente e um Vice-presidente, 
nomeados pelo Ministro da Saúde, e três Vogais eleitos em Assembleia Geral sobre proposta do 
Presidente do Conselho de Administração, e o Conselho Fiscal, composto por três membros 
efectivos e um suplente, eleitos pela Assembleia Geral. 
 
As deliberações em Assembleia Geral são, em regra, tomadas com base no número de votos dos 
associados, sendo o número de votos de cada associado determinado pelo valor percentual dos 
serviços adquiridos, no ano anterior, relativamente à facturação total do Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais, entre um e seis votos. Em 2009, o número de votos dos associados do Sector 
Público ascendia a 111, sendo o dos associados dos Sectores Social e Lucrativo, 23. Tomando por 
referência a caracterização das empresas públicas constante do Regime Jurídico do Sector 
Empresarial do Estado, verifica-se que as entidades públicas associadas exercem uma influência 
dominante sobre a associação, detendo a maioria dos direitos de voto. 
 

                                                 
94 Em conformidade, aliás, com os poderes que lhe são atribuídos pelo artigo 2º, n.os 2 e 4, dos estatutos. 
95 Não inclui o das entidades participadas pelo SUCH, de que se falará de imediato, que consubstanciam entidades juridicamente distintas 
deste. 
96 Os dados constantes do quadro não resultaram automaticamente do sistema de informação contabilística do SUCH, tendo sido objecto 
de um trabalho conjunto das áreas Financeira, Comerciais e de Negócio do SUCH, em ficheiros Excel, a fim de responder às solicitações da 
equipa de auditoria. 
97 Artigos 2º, n.º 3, e 3º dos estatutos. 
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O SUCH presta contas ao Tribunal de Contas no âmbito das disposições conjugadas da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 2º e da alínea o) do n.º 1 do artigo 51º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 
 
O SUCH encontra-se sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, desde a entrada em vigor da Lei n.º 
48/2006, de 29 de Agosto, que alterou a Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 
 

9. Natureza jurídica do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
 
O SUCH, criado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46.668, de 24 de Novembro de 1965, e nos termos do 
artigo 417º do Código Administrativo de 194098, por estatutos aprovados por despacho ministerial 
de 22 de Abril de 1966, caracteriza-se, de acordo com o artigo 1º, n.º 2, dos Estatutos actuais99, 
como uma entidade privada de natureza associativa de utilidade pública administrativa. 
 
Nos termos do artigo 1º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 46 668, os serviços de utilização comum tinham 
como principais destinatários as instituições particulares de assistência100. Os estabelecimentos 
hospitalares do Sector Público poderiam participar naqueles serviços, mediante autorização do 
ministro com a tutela da saúde. 
 
As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa gozam de isenções fiscais previstas, 
nomeadamente, nos Códigos do Imposto sobre o Rendimento Colectivo101, do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis102 e do Imposto de Selo103. 
 
A propósito da qualificação jurídica do SUCH como pessoa colectiva de utilidade pública 
administrativa, que se encontra, aliás, conforme com o estabelecido nos diplomas que sustentaram 
a sua criação, importa analisar a actualidade dessa qualificação. 
 
Em 1966, prevendo-se que os serviços de utilização comum iriam desempenhar tarefas, até aí 
desenvolvidas por instituições de assistência particulares que, pelos fins que prosseguiam, pela sua 
criação e administração particulares, se enquadravam, elas próprias, no conceito de pessoas 
colectivas de utilidade pública administrativa estabelecido no artigo 416º do Código Administrativo, 
e considerando que os serviços de utilização comum seriam fundados essencialmente por 
particulares104 e não seriam administrados pelo Estado, procedeu-se ao enquadramento dos 
mesmos no conceito de pessoa colectiva de utilidade pública administrativa. 
 
A manutenção desta caracterização não teve em atenção, no entanto, a alteração operada na 
natureza jurídica da maioria dos seus associados, que, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, 
passaram a ser pessoas colectivas públicas, afastando-se assim um dos elementos essenciais do 

                                                 
98 Nos termos do qual “as associações e institutos referidos no artigo anterior adquirem personalidade jurídica no acto da constituição e 
são para todos os efeitos reconhecidos desde logo de utilidade pública”. O artigo 416º do Código Administrativo estabelecia que 
“consideram-se pessoas colectivas de utilidade pública administrativa as associações beneficientes ou humanitárias e os institutos de 
assistência ou educação, tais como hospitais, hospícios, 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”. 
99 Publicados no DR, 2ª S, n.º 249, de 29 de Dezembro de 2006, págs. 30661-30663. 
100 À época (1965), ainda, não havia sido criado o Serviço Nacional de Saúde, estando as prestações de saúde maioritariamente a cargo de 
sistemas de previdência e assistência particulares. 
101 Artigo 10º, n.º 1, alínea a), do Código do Imposto sobre o Rendimento Colectivo. 
102 Artigo 6º, alínea d), do Código do Imposto sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. 
103 Artigo 6º do Código do Imposto de Selo. 
104 Apenas com autorização do ministro da tutela, os hospitais públicos existentes à época podiam participar daqueles serviços. 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 58 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

conceito de pessoa colectiva de utilidade pública administrativa – a sua fundação por entidades 
particulares (privadas). 
 
De igual forma, os fins prosseguidos pelo SUCH – “tomar a seu cargo as iniciativas susceptíveis de 
contribuir para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados”, prestando-lhe serviços 
em diversas áreas, mediante o pagamento de um preço fixado contratualmente - não se inserem 
nos fins beneficentes ou humanitários ou de assistência e de educação previstos no artigo 416º do 
Código Administrativo. 
 
Por outro lado, verifica-se que os destinatários da actividade económica e empresarial do SUCH são 
ou os seus associados105 ou outras entidades com as quais se relaciona em regime de concorrência 
e de mercado106, o que sustenta a afirmação anterior de que o SUCH não desenvolve os fins 
altruísticos que sustentem a sua qualificação jurídica como pessoa colectiva de utilidade pública 
administrativa107. 
 
Finalmente, uma nota, para ressalvar que, de entre os associados do SUCH, em 31 de Dezembro de 
2009, contam-se maioritariamente hospitais do Sector Público Administrativo e do Sector 
Empresarial do Estado108, sendo que estes últimos não auferem designadamente das isenções 
fiscais que, mantendo-se a qualificação jurídica do SUCH como pessoa colectiva de utilidade pública 
administrativa, beneficia a associação de que fazem parte. 
 
Sobre este assunto, a Ministra da Saúde apresentou as alegações sintetizadas no ponto 7.1, 
remetendo-se para aí o seu tratamento. Por seu turno, os responsáveis do SUCH defenderam a 
manutenção do seu estatuto de utilidade pública administrativa. Remete-se, igualmente, para o 
ponto 7.1., o tratamento desta questão. 
 

10. Enquadramento da actuação do SUCH junto de entidades do 
Sector Público 

 
Em aplicação das competências consagradas nos respectivos estatutos, o SUCH tem desenvolvido a 
sua actividade, junto dos associados do Sector Público, quer através da celebração de 
protocolos/acordos sem precedência de procedimentos concorrenciais, quer através da celebração 
de contratos precedidos daqueles procedimentos. 
 
Qualquer um dos protocolos/acordos analisados, objecto dos pontos 11 e 12 do presente Relatório, 
subsumem-se no conceito de contrato, constituindo acordos de vontades entre duas pessoas 
jurídicas distintas e estabelecendo direitos e obrigações recíprocas entre as partes. Verificou-se, 
ainda, nos contratos analisados que os mesmos não contêm cláusulas específicas de serviço público 
e que as prestações neles previstas, em regra prestação de serviços e/ou fornecimento de bens 
e/ou realização de obras, poderiam ter sido adquiridas no mercado. 
 

                                                 
105 Em 2008 e 2009, 81,9% e 76% do volume de negócios do SUCH, respectivamente, são referentes a serviços prestados aos mesmos, cfr. 
ponto 2.1. do Anexo II. 
106 Vide, também, ponto 2.1. do Anexo II  – volume de negócios prestados a entidades não associadas e volume de negócios prestados a 
entidades públicas associadas ao abrigo de procedimentos de contratação pública. 
107 No sentido do SUCH não ser uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, vide, também, declaração de voto ao Parecer 
n.º 145/2001, de 7 de Novembro de 2002, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), publicado no DR II Série de 
23 de Abril de 2003, no qual se conclui que o SUCH constitui antes uma associação pública. 
108 Entidades Públicas Empresariais. 
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Em 2008 e 2009, o volume de negócios do SUCH (cfr. quadro 2, supra) decorrente dos dois modos 
de actuação junto dos associados do Sector Público ascendeu a € 79.857.836,16 (87%) e a 
€ 88.620.122,43 (86,2%), respectivamente. Destes valores, € 71.187.941,36, (77,6%) em 2008, e 
€ 73.246.032,26, (71,3%) em 2009, foram realizados em execução de protocolos/acordos 
celebrados sem precedência de procedimentos concorrenciais. 
 
O fundamento jurídico, invocado pelas entidades associadas do Sector Público, da adjudicação 
directa de contratos públicos ao SUCH tem sido, essencialmente, o fim para o qual o mesmo foi 
criado (vide ponto 8), que os afasta do âmbito de aplicação do regime jurídico da contratação 
pública. 
 
Este entendimento foi corroborado, durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, 
e 197/99, de 8 de Junho, por Pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 
República109, que concluíam, entre outras, que as relações entre o SUCH e os respectivos associados 
se situavam materialmente no plano da auto-satisfação das necessidades da Administração, fora do 
âmbito de aplicação daqueles diplomas, por não pressuporem a necessidade de recurso a um 
contratante externo. 
 
Concluía, ainda o último dos Pareceres emitidos que, nas situações em que o SUCH, no 
desenvolvimento das suas actividades, carecesse de contratar a aquisição de bens e serviços ou a 
realização de uma empreitada a entidades terceiras, exteriores à associação, o mesmo se incluía 
“entre as entidades equiparadas a organismos de direito público” para efeitos de aplicação do 
regime jurídico da contratação pública, sendo ele próprio uma entidade adjudicante. 
 
Com a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos (CCP), em 30 de Julho de 2008, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, as entidades públicas têm, também110, sustentado a 
contratação directa com o SUCH, no artigo 5º, n.º 2, daquele Código nos termos do qual “A parte 
II111 do presente código também não é aplicável à formação dos contratos, independentemente do 
seu objecto, a celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, desde que: 

“a) A entidade adjudicante exerça sobre a actividade desta, isoladamente ou em conjunto com 
outras entidades adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços, e  
b) Esta entidade desenvolva o essencial da sua actividade em benefício de uma ou de várias 
entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o controlo análogo referido na alínea anterior.”  

 
Trata-se da consagração legislativa da doutrina da contratação “in house”, com origem na 
jurisprudência comunitária e próxima da doutrina dos pareceres do Conselho Consultivo da PGR. 
Esta doutrina tem por base a liberdade de auto-organização da Administração Pública, 
reconhecendo a possibilidade de as entidade(s) adjudicante(s) adjudicarem contratos públicos a 
uma entidade dela(s) distintas no plano jurídico-formal, mas de tal forma dela(s) dependente, que 

                                                 
109 O primeiro, emitido ainda no âmbito do regime jurídico anterior ao citado no texto, encontra-se publicado no DR II S de 1 de Julho de 
1995. O segundo, o Parecer nº 145/2001, publicado no DR II S de 23 de Abril de 2003, foi já emitido durante a vigência daqueles diplomas 
e manteve, no essencial, a doutrina do anterior. Os pareceres foram homologados por despachos do Ministro da Saúde de 31 de Março 
de 1995 e de 18 de Março de 2003, respectivamente. Dispõe o artigo 43º, n.º1, do Estatuto do Ministério Público, aprovado pela Lei n.º 
47/86, de 15 de Outubro, que “Quando homologados pelas entidades que os tenham solicitado, ou a cujo sector respeite o assunto 
apreciado, os pareceres do Conselho Consultivo sobre disposições de ordem genérica são publicados na 2.ª série do Diário da República 
para valerem como interpretação oficial, perante os respectivos serviços, das matérias que se destinam a esclarecer”. 
110 A par dos pareceres do Conselho Consultivo da PGR. 
111 Relativa aos procedimentos de contratação pública. 
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as relações que se estabelecem entre elas são semelhantes às relações que a(s) entidade(s) 
adjudicante(s) têm com os seus próprios departamentos. 
 
Após a entrada em vigor do CCP, o Tribunal de Contas recusou o visto a contratos celebrados entre 
entidades do Sector Público e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, sem precedência do 
procedimento de contratação pública legalmente aplicável, por os mesmos não estarem abrangidos 
por qualquer excepção à aplicação daquele regime, nomeadamente a estabelecida no artigo 5º, n.º 
2, do referido Código112. A este propósito, vide, também, análise constante do Anexo II. 
 
Nesta matéria, conforme já referido no ponto 7.5, vêm os alegantes, entidades públicas 
adjudicantes e Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, manter a posição que têm defendido 
junto da 1ª Secção do Tribunal de Contas, considerando não assistir razão ao Tribunal de Contas 
quando conclui não poderem as entidades públicas adjudicantes adjudicar contratos públicos ao 
SUCH ao abrigo do artigo 5º, n.º 2, do CCP, por não se verificarem preenchidos os seus 
pressupostos, designadamente o referente ao controlo análogo, não invocando, no entanto, 
qualquer elemento novo que faça alterar o entendimento sufragado pelo Tribunal. 
 
A adjudicação ao SUCH de contratos públicos que não cumpra os procedimentos de contratação 
pública estabelecidos no CCP, inclusive a renovação de contratos cujo prazo de vigência inicial já 
expirou, é susceptível de gerar responsabilidade financeira sancionatória relativamente aos 
membros do Conselho de Administração das entidades públicas adjudicantes, nos termos do artigo 
65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 
48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, por violar regras do regime 
jurídico da contratação pública. 
 
Esta situação foi identificada em todas as entidades seleccionadas para a execução do trabalho de 
campo (vide ponto 2 do Anexo III), com excepção do Hospital de São João, EPE, cujos contratos, 
celebrados sem aplicação de regras de contratação pública, são anteriores à data da entrada em 
vigor do CCP. 
 
Contudo, para que haja infracção financeira, não basta que estejamos perante um facto ilícito, i.e., 
uma acção violadora de normas disciplinadoras da actuação financeira do Estado, no caso concreto, 
as normas que regem a adjudicação dos contratos públicos. É necessário, também, que o facto 
ilícito seja culposo e, nesta sede, considerando designadamente: 

 A história do SUCH e as fases da evolução da respectiva natureza jurídica em que se 
destacam períodos de forte intervenção do Estado na sua organização (cfr. ponto 1 Anexo 
I); 

 O enquadramento das relações das entidades do Sector Público com o SUCH constante dos 
pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o último dos quais 
emitido durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 197/99, de 8 de 

                                                 
112 Proc.º n.º 349/2009 - Acórdão nº 143/2009 -22.JUL-1.ª S/SS e Acórdão n.º 7/2010 – 09.MAR-1ªS/PL (Recurso Ordinário n.º 22/2009) – 
“Protocolo de Prestação de Serviço de Tratamento e Fornecimento de Roupa em Regime de Aluguer ao Hospital de Faro, EPE”, celebrado 
entre aquele Hospital e o SUCH; Proc.º n.º 1045/2009 - Acórdão nº 159/2009 -29.Out-1.ª S/SS - “Protocolo de Adesão ao Serviço 
Partilhado de Recursos Humanos”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., e o SUCH; Proc.º nº 1861/2009 - 
Acórdão nº 167/09 - 20.NOV.09-1.ª S/SS  – “Protocolo de execução da obra de remodelação da instalação de ar condicionado dos 
serviços de medicina física e reabilitação, consultas externas, esterilização, oftalmologia e quartos de isolamento”, celebrado entre o 
Hospital do Litoral Alentejano e o SUCH; Proc.º 1807/2009 - Acórdão n.º 4/2010, de 23 de Fevereiro – “Protocolo de adesão ao centro de 
processamento de contabilidade e finanças”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e o SUCH; Proc.º 
1825/2009 - Acórdão n.º 6/2010, de 25 de Fevereiro - “Protocolo de adesão ao centro de processamento de contabilidade e finanças”, 
celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, IP, e o SUCH. 
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Junho, e que, até 2009, apesar das alterações entretanto ocorridas nos estatutos do 
SUCH113, apenas pontualmente foi questionado114; 

 O facto de ter sido introduzida uma norma no CCP (o artigo 5º, n.º2) que, aparentemente, 
dava acolhimento a essas relações; 

 A existência de diversos pareceres jurídicos, solicitados pelo SUCH e por entidades públicas 
adjudicantes, que sustentavam estarem os contratos de prestação de serviços celebrados 
entre o SUCH e as entidades públicas suas associadas, excluídas das regras da contratação 
pública; 

 A situação de nunca as relações jurídicas entre o SUCH e os respectivos associados, em 
matéria de aquisição de serviços, ter sido objecto de uma acção de fiscalização específica 
por parte do Tribunal de Contas ou, que se conheça, por parte de um órgão de controlo 
interno115, 

os responsáveis das entidades públicas seleccionadas actuaram com a diligência que lhes era 
exigida, não sendo de evidenciar, nestas situações, qualquer situação susceptível de configurar 
infracção financeira. Exortam-se, porém, esses responsáveis a procederem à abertura atempada 
dos procedimentos de contratação pública legalmente aplicáveis, à medida que a duração dos 
contratos celebrados ou renovados com o SUCH se aproxima do fim. 
 
Verificou-se, porém, que durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 197/99, 
de 8 de Junho, e durante a vigência do Código dos Contratos Públicos, o Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais cometeu a entidades terceiras a execução de contratos públicos que as 
entidades públicas adjudicantes lhe haviam atribuído sem precedência dos procedimentos de 
contratação pública legalmente aplicáveis. 
 
Estas situações, identificadas nos pontos11.1 e 12.1.1, ocorreram relativamente a entidades 
participadas pela Associação e por operadores económicos privados – o SUCH-Dalkia, ACE, o Somos 
Pessoas, ACE, o Somos Contas, ACE, e o Somos Compras, ACE -, ao abrigo dos respectivos contratos 
de constituição e de contratos de cedência de direitos e obrigações e de mandato. Verificou-se 
ainda a execução de dois contratos públicos de prestação de serviços de alimentação, por 
consórcios formados pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e por uma empresa. 
 
Embora a formação dos contratos de agrupamento complementar de empresas e de consórcio não 
estivessem sujeitos ao regime jurídico da contratação Pública116, o facto de, por via deles, essas 
entidades terem prestado serviços a entidades públicas adjudicantes, ainda que por intermediação 
do SUCH, vinculava esta entidade a aplicar aquele regime, senão aquando da celebração dos 
contratos de agrupamento ou de consórcio, pelo menos aquando da atribuição em concreto dos 

                                                 
113 Com destaque para as alterações de 2006. 
114 Em 2009, o Tribunal de Contas, após a entrada em vigor do CCP, recusou o visto aos contratos celebrados entre o SUCH e as entidades 
públicas. Anteriormente, já os Tribunais Administrativos colocavam dúvidas sobre as relações jurídicas entre o SUCH e aquelas entidades 
(veja-se, a título de exemplo – Recurso Jurisdicional n.º 1047/05, 2º Juízo, 1ª Secção, do Tribunal Central Administrativo). 
115 Tendo sido, também, remetidos, no âmbito da presente auditoria, ofícios à Inspecção Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e à 
Inspecção Geral de Finanças, solicitando a remessa de estudos, pareceres e relatórios de auditoria e de inspecção, produzidos desde 
2004, que tenham tido como objecto, ainda que parcialmente, a actividade desenvolvida pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
ou por entidades por ele participadas, relativamente às entidades dos Sectores Administrativo e Empresarial do Estado, apenas a IGAS 
remeteu o Relatório Final/de progresso, datado de 19.01.2004, elaborado no âmbito do processo n.º 8/2001-AI, efectuada 
conjuntamente pelas, então, Inspecção-Geral da Saúde, Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Inspecção-Geral 
do Trabalho. Nesse Relatório, concluíram essas Inspecções que as irregularidades detectadas foram corrigidas relativamente à matéria 
objecto da acção inspectiva (quadro de pessoal, categorias profissionais, remunerações, descontos para a segurança social, promoções, 
férias, suplemento de reforma, formação, benesses dos dirigentes, realização de subempreitadas, fraccionamento de despesas e 
funcionamento sem alvará de empreiteiro de obras), e que, em matéria de obras, o SUCH deverá observar o disposto no parecer da 
Procuradoria-Geral da República. 
116 Actualmente, o CCP incluiu no seu âmbito de aplicação o contrato de sociedade. 
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contratos públicos com ele celebrados. As situações identificadas não se conformam nem com o 
entendimento constante dos Pareceres do Conselho Consultivo da PGR nem com a doutrina da 
contratação “in house” na medida em que envolveram operadores económicos privados que não 
foram escolhidos com base em procedimentos de contratação pública. 
 
Por outro lado, era exigível às entidades públicas adjudicantes que, junto da Associação, 
garantissem o cumprimento por esta dos princípios da concorrência e a aplicação das regras da 
contratação pública, não podendo ter aceite que os serviços contratados fossem efectuados por 
entidades que contavam com a participação de operadores económicos privados, escolhidos sem 
procedimento prévio de contratação pública. 
 
Em sede de contraditório, e sobre esta matéria, evocaram, os alegantes a violação dos princípios 
constitucionais da protecção da confiança e da não retroactividade dos ilícitos sancionatórios (SUCH 
e ARS Algarve) e questionaram a existência de um dever jurídico de controlo da legalidade dos 
procedimentos pré-contratuais realizados pelo SUCH na sua relação com terceiros pelas entidades 
públicas adjudicantes (CHLO, ARS Algarve, HSJ e CHVNGE). Os responsáveis do SUCH, por sua vez, 
alegaram, ainda, o facto de não serem organismo de direito público. Por se considerarem 
transversais ao Relatório, as alegações apresentadas foram objecto dos pontos 7.6.1.2, 7.6.2.1 e 

7.6.2.2-i). 
 

11. Áreas tradicionais de actividade do Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais 

 
Desde a sua fundação que o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais tem como missão tomar a 
seu cargo determinadas actividades de apoio instrumental das unidades prestadoras de cuidados de 
saúde. Tendo iniciado a sua actividade na área das instalações e equipamentos, em 1989 toma a 
seu cargo também a actividade de lavagem e tratamento de roupa hospitalar, em 1992 começa a 
desenvolver a actividade de gestão e tratamento de resíduos e, em 1995, inicia actividade na área 
da alimentação. Estas são as suas áreas tradicionais de actividade. 
 
Até 2007, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais possuía uma estrutura regionalizada (Norte, 
Centro e Sul), em que os Directores Regionais eram responsáveis por todas as áreas de negócio, 
funcionando na prática como unidades autónomas. 
 

Em cumprimento do plano estratégico 2007-2009, aprovado por unanimidade na Assembleia Geral, 
de 17 de Janeiro de 2007, foi desenvolvida uma estratégia de verticalização117 e clusterização das 
áreas de negócio tradicionais118 e criaram-se novas áreas de negócio (vide, sobre estas últimas, 
ponto 12). 
 
A estratégia aprovada deveria contribuir para a sustentabilidade do SNS e garantir a auto-suficiência 
do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, a evolução para uma unidade de serviços partilhados 
(USP), a reestruturação da relação com associados e parceiros, o reposicionamento no mercado 

                                                 
117 O CA do SUCH, através da deliberação n.º 794/2007, de 23 de Agosto, extinguiu as suas Direcções Regionais, com efeitos a 1 de 
Setembro de 2007, e adoptou uma estratégia de verticalização das áreas de negócio tradicionais. O SUCH tinha uma organização 
completamente regionalizada em que os Directores Regionais eram responsáveis por todas as áreas de negócio, funcionando na prática 
como unidades autónomas. 
118 Agrupando as unidades de negócio (UN) em áreas de negócio: Somos Ambiente, composta pelas UN Gestão e Tratamento de 
Resíduos, Lavagem e Tratamento de Roupa e Limpeza Hospitalar; Somos Equipas, composta pelas UN Projectos e Obras, Manutenção de 
Instalações e Equipamentos, Energia e Segurança e Controlo Técnico; Somos Nutrição, composta por uma única unidade de negócios; em 
2007 foi ainda criada a área de negócios Somos Consultoria, ainda com pouca relevância no volume de negócios do SUCH. 
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consoante condições de mercado e valor acrescentado, a adequação da oferta de serviços e 
capitalizar, incorporar e desenvolver competências, tendo por base uma cultura empresarial. 
 
No âmbito da empresarialização da sua actividade, prevista no referido plano estratégico, foi ainda 
ampliado o objecto social de uma empresa totalmente detida pela Associação119, de modo a 
permitir àquela sociedade actuar nas mesmas áreas de actividade em que o Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais actua. A sociedade deveria funcionar “(…) como elemento central do processo 
de reestruturação (…)”  do SUCH, assegurando a empresarialização das áreas tradicionais. No 
entanto, até à data da realização da auditoria, as áreas tradicionais de negócio mantêm-se no 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e a referida sociedade não desenvolve qualquer 
actividade para além da posse de participações sociais120. 
 
O quadro seguinte reflecte os resultados da totalidade das áreas de negócio tradicionais - Somos 
Ambiente; Somos Equipas; Somos Nutrição. 
 

Quadro III – Resultados das áreas de negócio tradicionais 

2009 2008 2007 ∆% 07/08 ∆% 08/09

Custos 92.933.068,00       82.723.829,00       69.320.584,00      19,34% 12,34%

Proveitos 99.764.741,00       90.190.511,00       78.693.561,00      14,61% 10,62%

Resultados 6.831.673,00         7.466.682,00         9.372.977,00         -20,34% -8,50%

Fonte: Demonstrações de Resultados por área de negócio

Áreas de negócio - Resultados Operacionas

 
 
A área de negócios cujo desempenho mais contribuiu para a diminuição dos resultados 
operacionais (vide ponto 1 do Anexo III), em 2008, foi a do Somos Equipas (unidades de negócio da 
Manutenção, Segurança e Controlo Técnico e Projectos e Obras), o que evidencia a existência de 
ineficiências que, reflectindo-se nos preços das propostas apresentadas às entidades públicas, 
importa colmatar. 
 
Na área do Somos Ambiente, as unidades de negócios de limpeza hospitalar e de gestão de 
resíduos, em 2008, apresentaram resultados de exploração negativos. 
 
No ponto 1 do Anexo III procede-se ainda a uma descrição de cada uma das áreas de negócios 
tradicionais, incluindo-se um ponto relativo a outras áreas de actuação do SUCH. 
 

11.1. Observações às aquisições de serviços nas áreas tradicionais 
 
Dos processos analisados em trabalho de campo concluiu-se que, com excepção dos contratos, cuja 
adjudicação ao SUCH foi precedida de uma análise dos preços praticados pelo SUCH face aos 
anteriormente praticados por outras entidades adjudicatárias121 ou da solicitação de propostas a 
outras entidades eventualmente interessadas em contratar para proceder a uma comparação com 
os preços do SUCH122, a adjudicação de contratos à Associação, sem recurso a um procedimento de 
contratação pública, não foi fundamentada pelas entidades públicas adjudicantes, em termos de 

                                                 
119 EAS – Empresa de Ambiente na Saúde – Tratamento de Resíduos Hospitalares, Lda., actualmente transformada em Sociedade 
Unipessoal 
120 64,53% da Valor Hospital, S.A. e 100% da Somos SGPS, S.A. . 
121 Designadamente, os celebrados pelos Centros Hospitalares de Lisboa (todas as áreas contratadas), pelo Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, EPE (prestação de serviços de manutenção de instalações e equipamentos, contrato entretanto rescindo também por 
considerações de eficiência e eficácia). 
122 No Hospital de São João, EPE (prestação de serviços de lavandaria), e no Centro Hospitalar do Nordeste, EPE (tratamento de resíduos), 
e nos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE (tratamento de resíduos). 
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economia, eficiência e eficácia. Nessas situações o principal fundamento das adjudicações era a 
possibilidade de lhe poderem adjudicar directamente os contratos. 
 
Sem prejuízo dos argumentos de legalidade formal que, neste caso se verificou não terem já razão 
de ser uma vez que não estão reunidos, relativamente ao SUCH, os pressupostos de aplicação do 
artigo 5º, n.º 2, ou de qualquer outra excepção à aplicação do CCP, as entidades públicas devem 
fundamentar as suas decisões, em especial se envolverem valores elevados de despesa, em termos 
de economia, eficiência e eficácia. Só assim garantirão a afectação eficiente dos recursos públicos. 
 
Do ponto 2 do Anexo III constam os contratos analisados das entidades auditadas, nas áreas de 
actuação tradicionais do SUCH. Seguidamente destacam-se os contratos analisados das entidades 
auditadas, nas áreas de actuação tradicionais do SUCH, que mereceram observações específicas. 
 

Hospital de São João 
 

Prestação de serviços de tratamento e lavagem de roupa  
 

O Hospital de São João, EPE, (HSJ) celebrou um protocolo com o SUCH, datado de 4 de Agosto de 
1995, no qual concedeu a utilização e exploração das instalações e equipamentos da sua lavandaria. 
 
O referido protocolo, celebrado pelo período de 10 anos, previa que o SUCH prestasse ao HSJ o 
serviço de recolha, tratamento123, dobragem e distribuição de roupa de tipo hospitalar ou hoteleiro. 
Ainda no âmbito deste protocolo foi acordado que o SUCH deveria adquirir e instalar na lavandaria 
do HSJ equipamentos de lavagem, calandragem e acabamentos, de forma a garantir a qualidade e 
um preço competitivo do serviço prestado, que, finda a duração do contrato, seriam pertença do 
HSJ. 
 
No que concerne ao preço a facturar pelo SUCH ao HSJ pela prestação de serviços de tratamento de 
roupa foi acordado que o mesmo dependeria do valor do investimento a realizar pelo SUCH em 
equipamentos a instalar na lavandaria, podendo fixar-se num mínimo de 62$50/Kg para um 
investimento de 120.000.000$00 e num máximo de 71$00/kg para um investimento de 
250.000.000$00. Estes preços já incluíam as importâncias devidas ao HSJ pela utilização de 
instalações e equipamentos e dos consumos de água, vapor e electricidade na lavandaria que 
seriam fornecidas e suportadas pelo HSJ. 
 
Prevendo o protocolo a possibilidade do SUCH proceder ao tratamento de roupa doutras 
instituições na lavandaria do HSJ, ficou clausulado124 que seriam instalados pelo SUCH contadores 
de água, energia eléctrica e vapor para que se pudessem determinar, mensalmente, os custos 
energéticos/kg de roupa tratada, a custos reais, cabendo ao SUCH compensar o HSJ pelos consumos 
energéticos pelo tratamento de roupa de outras instituições. 
 
Ao SUCH caberia ainda, para além da compensação pelos consumos de energia, pagar ao HSJ 2% 
sobre o valor facturado a outras instituições pelo tratamento de roupa na lavandaria do HSJ. 
 
Da análise do processo verificou-se que o SUCH, mensalmente, incluiu nas facturas do serviço de 
tratamento de roupa do HSJ um valor, referente a 2% da facturação emitida a outras instituições125, 
que foi descontado ao total da prestação de serviços de tratamento de roupa do HSJ. 

                                                 
123 Lavagem de roupa. 
124 N.º 2 da cláusula 7º do Protocolo. 
125 Tratamento de roupa doutras instituições 
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Sucede, porém, que os serviços do HSJ não efectuaram nenhum controlo sobre a exactidão dos 
montantes descontados pelo SUCH na facturação ao HSJ. De facto, para além de não controlarem 
os Kg de roupa tratada na lavandaria do HSJ de outras instituições, os serviços do HSJ não 
efectuaram nenhuma confirmação ou cruzamento de informação com outras instituições de modo 
a assegurarem-se da regularidade dos montantes descontados pelo SUCH na facturação ao HSJ. 
 
Acresce ainda que, durante a vigência deste protocolo126, o HSJ nunca determinou mensalmente os 
custos energéticos127/kg de roupa tratada, a custos reais, de modo a ser ressarcido pelo SUCH pelo 
tratamento de roupa doutras instituições, conforme previsto no n.º 2 da cláusula 7ª, o que originou 
que o HSJ tivesse suportado custos com o tratamento de roupa doutras instituições. 
 
Em Setembro de 2006 o HSJ e o SUCH celebraram um novo protocolo que visava manter a 
exploração da lavandaria do HSJ pelo SUCH por mais 5 anos128. Neste novo protocolo o HSJ e o 
SUCH introduziram algumas alterações às condições contratuais do protocolo inicial, das quais se 
destacam: 

a) O SUCH obriga-se a realizar obras de pintura, reparação e conservação das instalações onde 
funciona a lavandaria do HSJ129; 

b) Derrogação da transferência para a propriedade do HSJ dos equipamentos de lavagem, 
calandragem e acabamentos adquiridos e instalados na lavandaria do HSJ pelo SUCH no 
âmbito do protocolo inicial; 

c) Os preços a facturar pelo SUCH por kg de roupa tratada ao HSJ já incluem as importâncias 
devidas a este pela utilização que o SUCH faz das instalações, da cedência dos 
equipamentos e dos consumos energéticos fixados em € 0,004/kg de roupa tratada para a 
água de rede, € 0,08/kg para o vapor e € 0,025/kg para a energia eléctrica130. 

d) Seriam instalados e conferidos mensalmente pelo HSJ contadores de água de rede, energia 
eléctrica e vapor, que permitissem determinar o custo energético/kg de roupa tratada a 
custos reais, de modo a que o SUCH ressarcisse o HSJ pelos custos energéticos com o 
tratamento de roupa doutras instituições, utilizando o seguinte método: Custos totais 
energéticos – Kg de roupa tratada do HSJ x € 0,109. 

e) O SUCH pagaria ao HSJ, pelo tratamento de roupa doutras instituições nas sua lavandaria, 
3% sobre o valor a facturar a essas entidades. 

f) Fornecimento de roupa em regime de aluguer para a roupa de utilização geral. O preço por 
kg da roupa em regime de locação iria ser faseado de acordo a introdução de mudas da 
seguinte forma: introdução de uma muda € 0,351; introdução de 2 mudas € 0,381; 
introdução de 3 mudas € 0,411; introdução de 4 mudas € 0,441. Ao preço unitário do kg de 
roupa lavada e tratada acresceria ainda € 0,09 pela recolha e entrega da mesma roupa. 

 
Considerando as alterações contratuais, nomeadamente quanto ao preço por kg de roupa tratada, 
as obras realizadas pelo SUCH131, a derrogação da transferência para o HSJ dos equipamentos 
instalados na lavandaria e a fixação de valores de referência para os consumos energéticos da 
lavandaria, era expectável e indispensável que o HSJ tivesse procedido a uma avaliação do 
custo/benefício de cada um destes itens. 

                                                 
126 10 anos. 
127 Água, energia eléctrica e vapor. 
128 A findar em 30 de Setembro de 2011. 
129 Conforme n.º 2º da cláusula 7ª. 
130 Estimativa do SUCH. 
131 De acordo com o n.º 4º da cláusula 4ª do protocolo estas obras confeririam direito a indemnização por benfeitorias. 
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Todavia, da análise do processo, constatou-se a ausência de qualquer avaliação ou estudo sobre a 
racionalidade económica das alterações contratuais propostas. Deste modo, a decisão de manter a 
exploração da lavandaria do HSJ pelo SUCH não se encontra devidamente fundamentada e não 
permite aferir da racionalidade económica deste novo protocolo. 
 
Quanto à execução do novo protocolo e questionados os serviços do HSJ pelos consumos 
energéticos na lavandaria e os correspondentes montantes pagos pelo SUCH no âmbito dos custos 
energéticos com o tratamento de roupa doutras instituições132 (Custos totais energéticos – Kg de 
roupa tratada do HSJ x € 0,109), os mesmos informaram de que nunca haviam procedido ao 
apuramento daqueles montantes. 
 
Considerando os kg de roupa tratada do HSJ e os consumos energéticos da lavandaria desde o início 
do protocolo e até 31 de Março de 2010, data em que o Hospital procedeu à emissão da 
correspondente factura ao SUCH, a receita não arrecadada ascendia a € 1.044.403,27. O deficiente 
controlo da execução daquele protocolo teve como consequência o financiamento parcial da 
actividade económica do SUCH, com prejuízo para o HSJ e para o Erário Público. 
 

A não arrecadação das receitas devidas no âmbito da execução do contrato pode configurar uma 
eventual infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira reintegratória e 
sancionatória relativamente aos membros do Conselho de Administração do HSJ, nos termos dos 
artigos 60º e 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada 

pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, por violação dos 

artigos 7º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e 7º, n.º 1, alínea r), dos 
Estatutos aprovados pelo mesmo Decreto-Lei. Contudo, considerando que os responsáveis do HSJ 
apenas tomaram conhecimento daquela falha no âmbito da auditoria, tendo já diligenciado no 
sentido da arrecadação dos valores em dívida, conclui-se que os mesmos não actuaram nem com 
dolo nem com culpa, o que afasta a efectivação de eventual responsabilidade financeira 
reintegratória e sancionatória. 
 

No âmbito do contraditório, o CA do HSJ refere que “(…) Não tendo os signatários, membros do CA 
de 2006/2010, sido alertados, quer pelos Serviços que integram a estrutura funcional do 
respondente, quer pelos órgãos de fiscalização internos e entidades auditoras externas, não foi 
possível detectar tal situação para que, atempadamente, procedessem à facturação devida.” e que 
“(…) assim que chegou ao seu conhecimento, tendo em conta a factualidade apurada, facturou, de 
imediato, à entidade externa, tal como consta do próprio relato e da descrição da infracção em 
causa e determinou a adopção de novos procedimentos (…)” e que “(…) Todavia, esta realidade não 
se encontra referenciada, ou sequer espelhada no Relato de Auditoria.”. O CA do HSJ refere ainda 
que “(…) Os valores alegadamente não arrecadados que aqui estão em causa, não revestem grande 
materialidade, atento o volume de negócios do respondente (…) e que (…) É de todo verosímil que, 
face à diminuta quantia alegadamente não arrecadada, é perfeitamente razoável que aos CA de 
2006/2010 a mesma fosse imperceptível (…)”. 
 

Para além de se dever fazer notar a incorrecção e contradição em que incorre o contraditório do CA 
do HSJ quanto à ausência de menção no Relato de Auditoria de que o HSJ já facturou ao SUCH as 
importâncias devidas no âmbito da execução do referido contrato, considera-se inadequada a 
adjectivação “diminuta” tratando-se de € 1.044.403,27, ainda que considerando a dimensão do 
volume de proveitos e custos do HSJ.  

                                                 
132 N.º 3 da cláusula 7ª do referido protocolo. 
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No que concerne ao pagamento de 3% sobre a facturação emitida a outras instituições cuja roupa 
fosse tratada na lavandaria do HSJ, verificou-se que o SUCH, mensalmente, incluiu nas facturas um 
valor que foi descontado ao total da prestação de serviços de tratamento de roupa do HSJ. 
 
Sucede, porém, que à semelhança do sucedido durante a vigência do protocolo inicial os serviços do 
HSJ não efectuaram nenhum controlo sobre a exactidão dos montantes descontados pelo SUCH na 
facturação ao HSJ. Deste modo, não foi assegurada a regularidade dos montantes descontados pelo 
SUCH na facturação ao HSJ. 
 
Verificadas as facturas dos anos de 2008 e 2009 foi ainda possível comprovar as seguintes 
incorrecções relativamente ao previsto no protocolo: 

a) O SUCH actualizou os preços unitários de facturação de alguns artigos que são propriedade 
do HSJ e que não estão em regime de locação, pelo que não lhes era aplicável o aumento de 
preço previsto com a introdução de novas mudas133; 

b) O SUCH incluiu nos preços unitários de facturação o valor referente à recolha e entrega de 
artigos (€ 0,09/kg) cuja recolha e distribuição é efectuada por funcionários do HSJ. 

 
No que concerne à qualidade do serviço prestado pelo SUCH verificou-se que existem algumas 
reclamações de vários serviços do HSJ sobre a qualidade do serviço de tratamento de roupa, tendo 
o HSJ, através do serviço de aprovisionamento, envidado esforços junto do SUCH para que fossem 
corrigidas as situações anómalas, tendo inclusivamente solicitado um crédito a favor do HSJ por 
penalização da qualidade da roupa entregue. 
 
Pelo exposto, considera-se que os factos acima descritos evidenciam um deficiente controlo da 
execução dos protocolos, por parte dos vários CA e dos serviços do HSJ, celebrados com SUCH para 
a exploração da lavandaria do HSJ. 
 
Importa referir ainda que até à data da realização do trabalho de campo o HSJ nunca submeteu a 
exploração da sua lavandaria ou a prestação de serviços de tratamento de roupa a um 
procedimento concursal, apesar de, informalmente, ter consultado e recebido uma proposta de 
uma empresa para a prestação do serviço de tratamento de roupa. 

 
Prestação de serviços de alimentação  

 

Em 3 de Fevereiro de 2000 foi celebrado entre o HSJ e o SUCH um protocolo cujo objecto foi a 
concessão pelo primeiro da utilização das instalações e equipamentos da cozinha para a exploração 
da respectiva actividade pelo segundo, durante 10 anos, incluindo a possibilidade de fornecimento 
de refeições a outras instituições de saúde. No âmbito do referido protocolo, o SUCH obrigou-se a 
realizar obras e a adquirir equipamentos, com um valor de investimento até € 3.491.585,28134. 
 
Para assegurar o cumprimento do protocolo, o SUCH celebrou, em 22 de Maio de 2000, um 
contrato de consórcio interno135 com a Eurest – Sociedade Portuguesa de Restaurantes, SA, nos 

                                                 
133 O HSJ já havia detectado esta situação tendo solicitado nota de crédito respeitante ao diferencial de preço da roupa. 
134 Através de Adenda ao Protocolo, outorgada em 12 de Outubro de 2006, o SUCH obrigou-se a realizar um novo investimento, no valor 
de € 642.000,00, para remodelação e reapetrechamento do refeitório e bar. Em contrapartida, o HSJ autorizou o SUCH a servir 
multiofertas, no refeitório e bar, com preços compostos e de mercado134, o preço unitário dos almoços e jantares dos doentes, suportado 
pelo HSJ, foi agravado em € 0,20 e o termo do protocolo foi prorrogado para 30 de Junho de 2011 
135 Consórcio é o contrato pelo qual duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que exercem uma actividade económica se obrigam 
entre si a, de forma concertada, realizar certa actividade ou efectuar certa contribuição com o fim de, entre outros, executar 
determinado empreendimento ou fornecer a terceiros bens, iguais ou complementares entre si, produzidos por cada um dos membros 
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termos do qual cabia em exclusivo ao SUCH o estabelecimento de relações contratuais com o HSJ. 
Foi aquela empresa quem assegurou a capacidade técnica e financeira do projecto, sendo o SUCH o 
responsável pelos fornecimentos relacionados com projectos, obras e equipamentos136. 
 
O protocolo celebrado entre o HSJ e o SUCH é um contrato de prestação de serviços de 
alimentação, cujo valor anual estimado, à época, ascenderia a cerca de € 3.194.261,83, pelo que o 
procedimento de contratação legalmente aplicável seria o de concurso público, conforme 
disposições conjugadas dos artigos 80º, n.º 1, e 191º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Julho, vigente à data da celebração do protocolo. 
 
Não tendo aquele procedimento sido assegurado pelo HSJ por o protocolo celebrado entre ele e o 
SUCH se encontrar excluído das regras da contratação pública em conformidade com o 
entendimento existente durante a vigência do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho, o SUCH apenas 
poderia ter recorrido a uma entidade terceira, ainda que sob a forma de um contrato de consórcio, 
se tivesse sustentado a respectiva escolha num concurso público, o que não aconteceu. 
 
Por seu turno, tendo o HSJ consentido, no protocolo, a subcontratação pelo SUCH de outras 
entidades, deviam os respectivos responsáveis ter garantido a legalidade dos procedimentos de 
contratação a serem utilizados nessa situação. 
 
A não realização do procedimento de contratação adequado configura uma eventual infracção 
financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira sancionatória relativamente aos 
membros do Conselho de Administração do SUCH, e aos membros do Conselho de Administração 
do HSJ, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na 
redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
Contudo, à época do facto ilícito (2000), o SUCH não se encontrava sujeito aos poderes de jurisdição 
do Tribunal137, e tendo decorrido, desde então, mais de 5 anos, um eventual procedimento por 
responsabilidade financeira sancionatória, relativamente aos membros do Conselho de 
Administração do HSJ, já se encontraria prescrito, cfr. artigo 70º daquela Lei. 
 
No que concerne ao processo decisional do HSJ subjacente à contratação em causa, não se 
encontraram evidências de quaisquer estudos de análise de custo-benefício ou outros estudos 
adequados à aferição da afectação eficiente e eficaz dos recursos públicos que sustentassem a sua 
celebração. 
 
Sobre este assunto, alegam os responsáveis do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais “(…) que 
tal não corresponde à verdade, na medida em que durante as negociações foi trocada um conjunto 
de informações que evidenciam o contrário.”. Contudo, nem no processo consultado, já antigo de 
facto, constavam essas informações, nem os alegantes juntaram qualquer prova ao processo que 
contrarie a afirmação. 
 
Tratando-se de um contrato de longo prazo e considerando o montante do investimento envolvido, 
esses estudos seriam importantes para aferir o equilíbrio do protocolo e a adequação do 

                                                                                                                                                       
do consórcio. O consórcio pode ser externo ou interno, conforme as actividades ou os bens sejam fornecidos directamente a terceiros 
com invocação ou não do consórcio. Existe consórcio interno (o existente no HSJ, EPE) quando as actividades ou os bens são fornecidos a 
um dos membros do consórcio e só este estabelece relações com terceiros ou quando as actividades ou os bens são fornecidos 
directamente a terceiros por cada um dos membros do consórcio, sem expressa invocação dessa qualidade.  
136 Cfr, resulta da análise das prestações a cargo de cada um dos elementos do consórcio, constantes do contrato de consórcio. 
137 Situação que se alterou com a entrada em vigor da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, que sujeitou as associações de entidades públicas 
e privadas ao controlo de gestão de entidades públicas à jurisdição do Tribunal. 
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investimento às necessidades do Hospital, sendo que o investimento realizado (suportado num 
histórico de refeições fornecidas de 70.000/mês), que o Hospital teria que amortizar, se revelou 
excessivo face às necessidades reais do Hospital. Durante o ano de 2008 e o 1º semestre de 2009, o 
HSJ suportou uma penalização de € 232.702,86 e de € 91.211,94138, correspondente a refeições não 
servidas face ao histórico que serviu de referência à celebração do protocolo. Em anos anteriores, o 
HSJ apenas não suportou o débito correspondente a refeições não servidas nos meses de Abril, 
Maio e Outubro de 2000. 
 
Nomeadamente, esta situação poderia ter sido evitada se, aquando das negociações do protocolo, 
se tivesse considerado o facto de o HSJ ter permitido ao SUCH a utilização da cozinha para a 
confecção de refeições para outras instituições de saúde, o que tem ocorrido139, considerando para 
o cômputo das 70.000 refeições/mês, os fornecimentos para o exterior140. 
 
Ao invés, como contrapartida deste fornecimento e em conformidade com o estabelecido no 
protocolo, o SUCH tem deduzido, na facturação ao HSJ, um valor que pretende cobrir as 
importâncias devidas ao Hospital pela utilização das instalações e equipamentos e pelo 
fornecimento das energias necessárias à exploração da cozinha, bem como pela participação nos 
resultados. 
 
Em 2008 e durante o 1º semestre de 2009, foram fornecidas ao exterior um total de 137.027 e de 
62.958 refeições, que corresponderam a uma dedução na facturação ao HSJ de € 54.584,07 e de 
€ 25.236,15, respectivamente. Tomando por referência o ano de 2008, confirmou-se que o valor 
ressarcido ao HSJ, EPE, nesse ano, cobriu os custos com os consumos, na cozinha, de água, vapor e 
gás, correspondentes aos fornecimentos ao exterior. Porém, a este valor acrescerá, ainda, o valor 
dos consumos com electricidade, que o HSJ não tem controlado, bem como a importância devida 
pela utilização das instalações e equipamentos, de cujo cálculo não se encontrou qualquer 
evidência no processo, e a correspondente à participação nos resultados. 
 
Face ao exposto, conclui-se que o HSJ aquando da celebração do protocolo não ponderou a 
possibilidade de, no cômputo dos almoços e jantares fornecidos a doentes, se incluírem as refeições 
fornecidas ao exterior, amortizando um valor de investimento superior ao das suas reais 
necessidades e beneficiando a actividade económica do SUCH e da Eurest, com prejuízo para o 
Erário Público. 
 
A este propósito, os responsáveis do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais salientam “o 
seguinte: no final dos anos noventa, não existia em Portugal nenhuma tradição, na área hospitalar, 
de cozinhas centrais ou partilhadas (…). Assim, o fornecimento das refeições para o exterior era um 
projecto intencional sem que existissem à época outros hospitais associados interessados na 
partilha da cozinha, razão pela qual não seria cauteloso prever amortizações efectuadas por outros 
associados.”. Referem, ainda “que o projecto de investimento de equipamentos realizado foi apenas 
o indispensável para o fornecimento do HSJ, prevendo-se e deixando-se espaço e infra-estruturas 
funcionais preparadas, de modo a ser possível a instalação de mais equipamentos, não previstos na 
amortização do HSJ”. Finalmente, salientam que “o HSJ, até à remodelação da cozinha efectuada 

                                                 
138 Valores a que acresceu o IVA, à taxa de 12%: € 27.924,34 e € 10.945,43, respectivamente. 
139 O SUCH e a Eurest têm utilizado a cozinha do HSJ para confeccionarem refeições para o Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, EPE (CHVNGE, EPE), desde Agosto de 2006, para a Junta de Freguesia de S. Ildefonso, desde Maio de 2007, e para o Centro 
de Educação e Formação Profissional Integrada, entre Janeiro e Julho de 2007 
140 O fornecimento ao exterior não foi considerado na estimativa de 70.000 refeições/mês de almoços e jantares fornecidos a doentes, 
sendo que, se existiam dúvidas, as mesmas foram esclarecidas, por Adenda de 11 de Setembro de 2007, que, com carácter interpretativo, 
esclareceu que a previsão se refere à quantidade de refeições fornecida ao HSJ. 
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pelo SUCH, não efectuava distribuição unitária de refeições – unidose – mas sim o empratamento 
nos serviços com distribuição a granel das refeições, e apresentava nas suas estatísticas uma 
quantidade de refeições muito superior ao verificado por este método mais racional de gestão”. 
 
Estas explicações, tornando um pouco mais clara a razão pela qual o HSJ tem sido, sucessivamente, 
penalizado pelo número de refeições não servidas face ao histórico que serviu de referência à 
celebração do protocolo, não afastam as conclusões do Relatório. 
 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, EPE  
 

Prestação de serviços de alimentação  
 

A prestação de serviços de alimentação pelo SUCH, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 
(actual CHVNGE), remonta a Março de 2004, tendo sido precedida do Concurso Público 
Internacional (CPI) n.º 08-62/04, cuja adjudicação recaiu sobre o agrupamento formado pelo SUCH 
e pela Eurest, os quais, de acordo com o programa do concurso, constituíram um consórcio 
externo141. 
 
O contrato celebrado para o ano de 2004 podia ser prorrogado por mais dois anos, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o que aconteceu. 
 
Sucede, porém, que de Março de 2007 a Fevereiro de 2009, as prestações, cujo valor ascendeu a 
€ 1.513.476,40, em 2007, e a € 1.892.289,86, em 2008, continuaram a ser realizadas pelo consórcio, 
sem precedência de qualquer procedimento concursal e, com base, no último contrato celebrado 
na sequência do CPI n.º 08-62/04. 
 
Em Março de 2009, o CHVNGE celebrou com o SUCH um protocolo de fornecimento de serviços de 
alimentação, uma vez mais sem sujeição às regras da contratação pública. Confirmou-se, junto do 
SUCH e do CHVNGE, que a sociedade Eurest continua a colaborar com o SUCH no fornecimento de 
serviços de alimentação a este Centro Hospitalar, tendo o SUCH invocado, como base desta 
parceria, o já referido contrato de consórcio externo. 
 
Assim, desde 2007, o CHVNGE tem adquirido serviços ao SUCH e à Eurest sem precedência do 
procedimento concorrencial adequado que, durante a vigência do Decreto-Lei n.º 197/99, seria o 
concurso público, conforme artigo 13º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e 
artigos 80º, n.º 1, e 191º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho, e, durante a vigência do 
CCP (a partir de 30 de Julho de 2008), seria o concurso público ou o concurso limitado por prévia 
qualificação, nos termos dos respectivos artigos 2º, n.º 2, 5º, n.º 3, alínea b), e 20º, n.º1, alínea b). 
 
A não realização do procedimento de contratação legalmente exigível, nos anos de 2007 a 2009, 
contrariou o disposto no regime da contratação pública, podendo configurar uma eventual 
infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira sancionatória relativamente 
aos membros do Conselho de Administração do SUCH e relativamente aos membros do Conselho 
de Administração do CHVNGE, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 
98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 
35/2007, de 13 de Agosto. 
 

                                                 
141Existe consórcio externo quando as actividades ou os bens são fornecidos directamente a terceiros por cada um dos membros do 
consórcio, com expressa invocação dessa qualidade. 
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Sobre a prestação de serviços de alimentação entre Março de 2007 e Fevereiro de 2009, pelo 
consórcio SUCH/Eurest, vêm os responsáveis do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 
EPE, que não se levou “em consideração a factualidade subjacente às decisões do Conselho de 
Administração (…), que sustentaram a prestação de serviços durante o mencionado período, cuja 
ponderação não determinaria seguramente a imputação de qualquer, ainda que eventual, infracção 
(…)”. De entre a factualidade apresentada pelos referidos responsáveis destaca-se a seguinte: 

 “De Março de 2004 a Março de 2007, a prestação de serviços de alimentação (…) foi prestada 
com base em contrato celebrado com o consórcio SUCH/Eurest, na sequência de um concurso 
público internacional, sendo que os termos e condições estabelecidos no concurso tendente à 
contratação, haviam já sido ditados pela imprescindível alteração do sistema de alimentação 
tradicional a quente, confeccionada nas instalações da unidade hospitalar, dadas as 
deploráveis condições físicas do espaço da cozinha e refeitório (…). Deste modo, no âmbito do 
concurso público aberto para o efeito, foi apreciada e escolhida entre as demais, a proposta 
apresentada pelo agrupamento, posteriormente associado sob a forma de consórcio, que 
apresentava uma alternativa de fornecimento, através de sistema de alimentação 
refrigerada”142; 

 “(…) o CA 2006-2010, deliberou em 28.09.2006, pela criação de um grupo de trabalho 
destinado à elaboração de uma proposta fundamentada para a abertura de concurso na área 
da alimentação, (…) daí resultando proposta datada de Janeiro de 2007, contendo pressupostos 
para abertura do novo concurso”. Nessa proposta o grupo concluiu “1. Que o próximo concurso 
de alimentação deve ter por objecto o fornecimento de serviços de alimentação diferida para 
doentes (…), prevendo o empratamento a frio e a regeneração da alimentação centralizados na 
cozinha da unidade”; 

 “(…) paralelamente, viu nessa altura o CHVNGE a sua natureza jurídica alterada, por força (…) 
do Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro, que o transformou em Entidade Pública 
Empresarial, integrando por fusão o Hospital Nossa Senhora da Ajuda de Espinho, (…) à qual 
não ficou, nem podia ficar, alheia a prestação de serviços de alimentação. (…) A reestruturação 
daquela Unidade teve impacto directo na aquisição de serviços de alimentação, uma vez que 
detinha cozinha e refeitório com confecção e quadro de pessoal próprios, tornando-se 
necessária a avaliação da externalização dos mencionados serviços, a incluir no concurso que, 
entretanto, se mantinha em preparação”; 

 No início de 2008 concluíram-se estudos sobre a obras a realizar, designadamente na cozinha, 
tendo então sido “tomadas as opções referentes à preparação e laboração de documentos 
para lançamento de concursos públicos (…) de empreitada de cozinha e refeitório de pessoal, 
cujo estudo permitiu apurar que seria mais vantajoso separar do fornecimento de serviços de 
alimentação (…), tudo conforme resulta de documento do grupo de trabalho no qual foi 
exarada deliberação do CA, de 13.03.2008”. Entretanto “teve o respondente conhecimento, 
através de estudos e projectos da estrutura de missão Parcerias.Saúde, que o processo de 
construção do novo hospital de Gaia havia merecido avanços”, tendo o CA do CHVNGE 
procedido à “revogação das decisões concernentes à construção do refeitório” por deliberação 
de 10 de Julho de 2009. 

 

                                                 
142 Nota do Tribunal: Compulsado o processo do concurso, verificou-se que o n.º 8 do Programa do Concurso previa a possibilidade de 
apresentação de propostas alternativas, em que a prestação se efectuasse sem utilização das instalações da entidade adjudicante para 
confecção das refeições, apresentando refeições prontas a consumir (tipo catering), o agrupamento adjudicatário apresentou uma 
proposta alternativa, tendo sido o primeiro classificado de oito propostas apresentadas a concurso (4 propostas base e 4 propostas 
alternativas), naquela modalidade de prestação. O contrato e a primeira renovação, ao abrigo do referido concurso, foram visados em 
sessão diária de visto, respectivamente, de 3 de Junho de 2004 – proc.º n.º 803/04, e de 30 de Novembro de 2005 - proc.º n.º 2448/2005. 
A segunda renovação foi objecto de declaração de conformidade, homologada em sessão diária de visto de 12 de Abril de 2006 - proc.º 
n.º 449/2006. 
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Alegam, ainda, que “ditou o princípio da boa gestão, sustentado em critérios de eficácia e eficiência, 
que os serviços de alimentação dos doentes continuassem a ser adquiridos ao actual prestador (…). 
Além do mais, as condições físicas das instalações sempre imporiam o estabelecimento da exigência 
de um sistema de alimentação refrigerada com preparação no exterior – na exacta medida do que 
vinha sendo prestado ao abrigo do Concurso Público – o que constituiria, por si só, uma limitação à 
apresentação de demais propostas, para além do actual prestador (…).”. Consideram, também que 
“constituindo condição essencial para a decisão de contratar (…) a impossibilidade de utilização das 
suas instalações, o recurso ao actual prestador, poderia, eventualmente, permitir o enquadramento 
em procedimento mediante escolha em função de critérios materiais (…), pelo ajuste directo”. 
 
Sobre a celebração, em Março de 2009, do protocolo de fornecimento de serviços de alimentação 
com o SUCH, sem sujeição às regras da contratação pública, e a continuação da colaboração da 
Eurest na execução deste protocolo, vêm os responsáveis do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia, EPE, alegar que: 

 a “outorga se fundamentou na necessidade de formalizar a contratação da prestação de 
serviços de alimentação”; 

 “o contrato foi celebrado em conformidade com a doutrina constante dos Pareceres (…) 
emitidos pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, bem como ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 5º do CCP”; 

 “a colaboração da Eurest ao SUCH, constituirá uma eventual contratação entre estes, da qual o 
CHVNGE não é parte (…), nem competindo ao CHVNGE, fiscalizar os processos de contratação 
que o SUCH desencadeia para a satisfação das necessidades dos associados”. 

 
Informam, ainda, os responsáveis, por fax de 14 de Julho de 2010, em resposta a um pedido de 
esclarecimentos do Tribunal, fazendo prova disso, que “(…) por deliberação do Conselho de 
Administração deste Centro Hospitalar, de 08.07.2010, foi tomada a decisão de contratar, 
autorizada a abertura e escolhido o procedimento por Concurso Público, tendente à aquisição de 
serviços de alimentação, encontrando-se o procedimento em fase de colocação para publicação na 
plataforma electrónica de aquisições em uso na instituição e competentes publicações oficiais”. 
 
Relativamente às alegações produzidas sobre a prestação de serviços de alimentação entre Março 
de 2007 e Fevereiro de 2009, pelo consórcio SUCH/Eurest, salienta-se que a factualidade elencada 
poderá, eventualmente, ser considerada em sede de avaliação da culpa e de graduação de multa, 
contudo não afasta a culpa nem a ilicitude da conduta, porquanto, também, não se vislumbra quer 
no Decreto-Lei n.º 197/99 (artigo 86º) quer no CCP (artigos 24º e 27º) qualquer fundamento para a 
realização de ajustes directos ao abrigo de critérios materiais, nem os alegantes concretizam qual o 
fundamento, de entre os elencados nas normas referidas, a que recorreriam. 
 
Quanto ao argumento de que “as condições físicas das instalações sempre imporiam o 
estabelecimento da exigência de um sistema de alimentação refrigerada com preparação no 
exterior – na exacta medida do que vinha sendo prestado ao abrigo do Concurso Público – o que 
constituiria, por si só, uma limitação à apresentação de demais propostas, para além do actual 
prestador (…)” recorda-se os alegantes que naquele Concurso Público foram apresentadas 4 
propostas alternativas, em que a prestação se efectuaria sem utilização das instalações da entidade 
adjudicante para confecção das refeições, apresentando refeições prontas a consumir (tipo 
catering), pelo que seria de esperar que, num novo concurso público, surgissem novas propostas. 
 
Ainda relativamente às alegações sobre a prestação de serviços de alimentação naquele período, 
que apelam ao “princípio da boa gestão”, refira-se que, o gestor público tem de conseguir 
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demonstrar que obteve a melhor utilização possível dos recursos públicos, traduzida não só no 
melhor resultado ao mais baixo custo, mas também no respeito pelas regras estabelecidas. No caso 
concreto, o CHVNGE, não tendo respeitado o regime jurídico da contratação pública, também não 
logrou demonstrar que com a manutenção do mesmo prestador de serviços conseguiu a melhor 
utilização possível dos recursos públicos. 
 
Quanto às alegações sobre a celebração, em Março de 2009, do protocolo de fornecimento de 
serviços de alimentação com o SUCH, remete-se para o já tratado nos pontos 7.5 e 7.6.1.2 do 
Relatório, acrescentando-se que o CHVNGE tinha conhecimento da continuação da participação da 
Eurest após a celebração do protocolo, sendo de concluir por um dos seus anexos (o IV143) e pelas 
actas das reuniões de acompanhamento da execução do Protocolo, que a Eurest continuava a 
prestar serviços no âmbito do referido Protocolo. 
 
Contudo, considerando que nesta matéria nunca houve recomendação do Tribunal de Contas ou de 
qualquer órgão de controlo interno no sentido de ser corrigido o procedimento adoptado, que 
perante a factualidade aduzida nas alegações se pode concluir que os responsáveis do CHVNGE não 
actuaram com dolo, e que o CHVNGE já iniciou um procedimento de aquisição de serviços ao abrigo 
do regime jurídico da contratação pública, conclui-se pelo preenchimento dos pressupostos para a 
relevação pelo Tribunal da eventual responsabilidade financeira sancionatória, constantes das 
alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de 
Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto, no que respeita aos responsáveis do CHVNGE. 
 
Sobre a eventual responsabilidade financeira sancionatório dos membros do Conselho de 
Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, vêm os mesmos alegar que, apesar 
de considerarem que o SUCH não é organismo de direito público, para efeitos da aplicação das 
regras da contratação pública, e que o “consórcio SUCH/Eurest prestou serviços de alimentação ao 
CHVNGE, no âmbito da subcontratação feita pelo SUCH, ao abrigo do disposto no protocolo 
celebrado com o CHVNGE (…) não estando aqui em causa nenhuma das situações elencadas no 
artigo 317º do CCP” , argumentos que na sua opinião afastam a ilicitude da sua conduta, o SUCH 
tem reconhecido a importância da aplicação daquelas regras na sua actividade: 

 Aprovando, “(…) em, Março de 2008, um Regulamento de Contratação (…) que adopta e aplica, 
nas aquisições do SUCH a terceiros, as regras de contratação pública (…)”144; 

 Celebrando com a Eurest, em 20 de Abril de 2009, uma adenda145 “(…) ao Contrato de 
Consórcio interno celebrado entre o SUCH e a Eurest, para efeitos de remodelação e 
reequipamento da cozinha e refeitório do Hospital de São João, bem como para (…) 
fornecimento de alimentação aos doentes e pessoal daquela instituição hospitalar (…)”146. “No 
âmbito da referida adenda, passou a abranger-se (transitoriamente) no objecto do Contrato de 
Consórcio a prestação de serviços de alimentação a doentes e pessoal do CHVNGE, a partir de 1 
de Abril de 2009, que tinha sido cometida ao SUCH – com previsão expressa da possibilidade de 
subcontratação (cfr Cláusula 2ª) – através do Protocolo celebrado entre este e o CHVNGE em 19 
de Março de 2009.”; 

 “(…) tendo em conta a nova política adoptada no sentido de submeter a subcontratação de 
terceiros, para efeitos de prestação de serviços que lhe tenham sido confiados por ajuste 
directo pelos seus associados, o Conselho de Administração do SUCH deliberou no sentido de 
que a atribuição ao consórcio SUCH/Eurest devia ser excepcional e transitória, prevendo-se 

                                                 
143 Relativo ao “inventário de equipamento e material diverso” do CHVNGE e do Consórcio. 
144 Referenciado, também, no Anexo II, ponto 2.2.- i). 
145 Junta como doc. n.º 8 junto às alegações. 
146 Sobre este assunto, vide ponto 11.1 – Hospital de São João, EPE - Prestação de serv iços de a limentação . 
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especificamente na referida adenda que “se mantém em vigor até à conclusão de um novo 
procedimento de contratação, a lançar pelo CHVNGE, cessando em qualquer caso, no dia 31 de 
Dezembro de 2010” (cfr. cláusula 5ª da adenda)”. 

 
Sobre a qualificação do SUCH como organismo de direito público, remete-se para o ponto 7.6.2.2.-
i). 
 
Quanto à invocação do artigo 317º do CCP, refira-se que, embora o argumento tenha 
correspondência com a letra da lei, a interpretação da mesma deve ser feita, também, tendo por 
referência o elemento sistemático, sendo que este último nos indica que as normas que regulam a 
formação e a execução dos contratos públicos, incluindo a parte III do CCP, foram especialmente 
concebidas para as situações que seguem o regime regra, sendo a contratação in house, invocada 
pelo SUCH e pelos seus associados, uma excepção ao regime regra. Assim, a aplicação das normas 
da parte III do CCP, como o artigo 317º, aos contratos celebrados in house deve ter em atenção a 
sua excepcionalidade, sendo que, a possibilidade de subcontratação por uma entidade adjudicatária 
de contratos in house, sem precedência dos procedimentos de contratação pública aplicáveis seria 
uma forma de falsear o próprio regime dos contratos públicos, uma vez que, deste modo, tal regime 
poderia nunca ser aplicado na escolha de uma entidade exterior à relação in house. 
 
Acresce que as razões que levam a impedir a subcontratação quando a escolha do co-contratante 
tenha sido determinada por ajuste directo, nos casos em que só possa ser convidada uma 
entidade147, se podem estender às situações em que há contratação in house, uma vez que se a 
entidade adjudicante escolhe a entidade adjudicatária em razão da relação especial existente, se a 
adjudicatária cede a sua posição contratual a outrem, deixaria de haver fundamento para a 
adjudicação in house, devendo a entidade adjudicante aplicar ab initio o regime geral da formação 
dos contratos públicos. 
 
Aliás, do próprio Regulamento de Contratação, invocado pelos alegantes, decorria já “que o recurso 
ao outsourcing, por parte do SUCH, no âmbito da execução de tarefas que lhe tenham sido 
atribuídas pelos seus associados por ajuste directo, deve ser sujeito às regras da contratação 
pública”148 (vide considerando 9º da adenda junta às alegações), o que nunca foi feito, nesta e 
noutras situações apontadas no Relatório.  
 
Considerando, porém, que: 
 

 O próprio CHVNGE já iniciou um procedimento de contratação pública tendente à aquisição dos 
serviços em causa; 

 Nesta matéria nunca houve qualquer recomendação do Tribunal de Contas ou de qualquer 
órgão de controlo interno no sentido de o SUCH aplicar os procedimentos de contratação 
pública em situações com as agora em análise; 

                                                 
147 Proibição estabelecida no artigo 317, n.º1, al. a), do CCP. Se nestes casos se verificasse subcontratação deixava de existir fundamento 
para aquele ajuste directo uma vez que outras entidades podiam ter sido, desde o início, convidadas para prestarem o serviço ou para 
fornecerem o bem subcontratado. 
148 Da cláusula 2ª, n.º1, al. b), do Regulamento de Contratação, que estabelece que refeido regulamento não se aplica “À formação de 
contratos cujas prestações se destinem à execução de contratos celebrados entre o SUCH e uma entidade adjudicante sem observância de 
um procedimento aberto à concorrência, desde que os fundamentos que determinaram, nos termos da lei, a adopção de um 
procedimento não concorrencial sejam extensíveis aos contratos a celebrar pelo SUCH com terceiros” resulta, a contrario, aquela 
interpretação. 
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 Por adenda ao contrato de consórcio celebrada entre o SUCH e a Eurest, a colaboração desta 
apenas se mantém em vigor até à conclusão de um novo procedimento de contratação, a lançar 
pelo CHVNGE, cessando em qualquer caso, no dia 31 de Dezembro de 2010, 

considera-se estarem, também, reunidos, nesta situação, os pressupostos para a relevação pelo 
Tribunal da eventual responsabilidade financeira sancionatória, constantes das alíneas do n.º 8 do 
artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, 
de 13 de Agosto, relativamente aos membros do Conselho de Administração do SUCH. 
 

A gestão e tratamento de resíduos 
 

Em 19 de Dezembro de 2003 foi celebrado um protocolo com vista à instalação de uma central de 
autoclavagem, pelo SUCH, para tratamento de resíduos hospitalares149 dos seus clientes, numa 
parcela de terreno afecta à unidade hospitalar Eduardo Santos Silva150. Acessoriamente, o SUCH 
obrigou-se a satisfazer as necessidades do CHVNGE151, tratando, mediante remuneração, de todos 
os seus resíduos hospitalares perigosos. A central iniciou a sua actividade em Junho de 2006. 
 
Como contrapartida da utilização da área cedida, o SUCH tem pago ao CHVNGE uma comissão de 
5% sobre a facturação emitida a outras entidades referente aos resíduos tratados naquela central 
de autoclavagem. 
 
Nos termos do protocolo, o fornecimento das energias consumidas (água, vapor e electricidade) na 
central seria realizado pelo Centro Hospitalar, mediante reembolso do SUCH. Verificou-se que o 
fornecimento de vapor e de água para utilização industrial tem sido assegurado por meios próprios 
do SUCH. A água para os balneários e a energia eléctrica, por seu lado, têm sido fornecidas pelo 
CHVNGE.  
 
Questionados os serviços do CHVNGE pelos montantes reembolsados pelo SUCH no que concerne 
às energias fornecidas pelo Centro Hospitalar, verificou-se que o CHVNGE, desde o início da 
actividade da central, não procedeu à facturação de qualquer importância. Em consequência, esta 
actividade económica do SUCH tem estado a ser parcialmente financiada pelo Centro Hospitalar, 
com prejuízo para o Erário Público. 
 
Apenas em 30 de Abril de 2010, o CHVNGE emitiu facturas para efeito de reembolso das quantias 
em dívida pelo SUCH desde Junho de 2006 (€ 13.676,88 – energia eléctrica; € 6.123,60 – água). As 
quantias facturadas pelo CHVNGE foram estimadas, pelo que podem não corresponder 
efectivamente aos consumos realizados. 
 
Sobre a forma de cálculo das quantias facturadas pelo CHVNGE, vêm os responsáveis do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais informar que tal “(…) o SUCH, (…) instalou, desde o início, o 
contador de água nos balneários e o contador de energia eléctrica (…). O consumo de energia 
eléctrica teve que ser aferido a partir da totalidade de Kg de resíduos tratados, pois a dada altura 
(…), o contador descalibrou-se e deixou de apresentar contagens fiáveis. Detectado este problema, 
calibrou-se o contador e aferiram-se os consumos unitários de energia eléctrica consumida por Kg 
de resíduo tratado e, com recurso à estatística de laboração da central, chegou-se ao valor total.”. 
 

                                                 
149 A autoclavagem consiste num tratamento que mantém o material contaminado a uma temperatura elevada e em contacto com vapor 
de água, durante um período de tempo suficiente para destruir potenciais agentes patogénicos ou reduzi-los a um nível que não 
constitua risco. 
150 A minuta de acordo foi aprovada por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 5 de Novembro de 2003. 
151 À época da celebração não integrava a unidade hospitalar de Espinho. 
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A não arrecadação das receitas devidas no âmbito da execução do contrato pode configurar uma 
eventual infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade financeira reintegratória e 
sancionatória relativamente aos membros do Conselho de Administração do CHVNGE, nos termos 
dos artigos 60º e 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção 
dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, por violação 
dos artigos 13º, alínea g), do regime jurídico da gestão hospital aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 
de Novembro, e 6º, n.º 1, alínea p), do Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto, enquanto 
entidade do Sector Público Administrativo152, e dos artigos 7º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 
29 de Dezembro, e 7º, n.º 1, alínea r), dos Estatutos aprovados pelo mesmo Decreto-Lei, enquanto 
entidade pública empresarial. Contudo, considerando que os responsáveis do CHVNGE apenas 
tomaram conhecimento daquela falha no âmbito da auditoria, tendo já diligenciado no sentido da 
arrecadação dos valores em dívida, ainda que estimados, conclui-se que os mesmos não actuaram 
nem com dolo nem com nem com culpa, o que afasta a efectivação de eventual responsabilidade 
financeira reintegratória e sancionatória. 
 
No âmbito do contraditório, os responsáveis do CHVNGE informaram, ainda, que diligenciaram, 
junto do respectivo departamento técnico, no sentido de serem instalados contadores nos espaços 
contratualmente ocupados por terceiros, recebendo informação “dando conta de dificuldades 
técnicas”, quanto a essa instalação. “Posteriormente, (…) quando foi possível a sua efectivação, ter-
se-á verificado descalibragem dos contadores, deixando os mesmos de apresentar contagens 
fiáveis”. 
 
Sendo necessária a área onde se encontra instalada a central de autoclavagem para a construção do 
novo hospital, o Conselho de Administração notificou o SUCH da sua intenção de revogar o 
protocolo, instando a Associação a desocupar o espaço até ao dia 31 de Outubro de 2010. 
 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE  
 
Em Agosto de 2007, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, (CHLO) celebrou com o SUCH um 
contrato de prestação de serviços de assistência técnica a instalações e equipamentos das áreas 
não médicas, no valor de € 1.130.942,00153, cujo prazo terminava a 31 de Dezembro de 2008. O 
contrato foi renovado em 2009, pelo valor de € 911.729,40. 
 
Para assegurar o cumprimento parcial do contrato, o SUCH subcontratou, desde logo e sem a 
realização de qualquer procedimento concorrencial, o SUCH-DALKIA, Serviços Hospitalares, ACE154, 
pelo valor inicial de € 286.624,00. Em 2009, o valor da subcontratação foi de € 250.814,40. 
 
A não realização do procedimento de contratação legalmente exigível, em 2007, o concurso público 
internacional, conforme artigo 13º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e 
artigos 80º, n.º 1, 191º, n.º 1, alínea b) e 194º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho, e, em 2009, 
o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação com publicação de anúncio no 
Jornal Oficial da União Europeia, conforme artigos 2º, n.º 2, 5º, n.º 3, alínea b), e 20º, n.º1, alínea b) 

                                                 
152 O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho foi transformado em entidade pública empresarial a partir de 1 de Março de 2007 
(artigo 10º do Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro). 
153 17 meses de prestação. 
154

 O ACE, inicialmente designado por SUCH-EMIAC – Serviços Hospitalares, ACE, foi constituído em 1996, encontrando-se matriculado 

na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (matrícula n.º 5 – Oeiras) desde 1996. Em 2000, o ACE alterou a firma de SUCH-EMIAC – 
Serviços Hospitalares, ACE, para SUCH-DALKIA – Serviços Hospitalares, ACE. Este ACE, ao contrário dos posteriormente constituídos pelo 
SUCH para os serviços partilhados e na área da gestão de resíduos, tem capital próprio (€ 150.000,00), sendo de 50% a participação de 
cada uma das entidades que o compõem – o SUCH e a Dalkia-Empresa de Serviços, Condução e Manutenção de Instalações Técnicas, SA. 
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do CCP, pode configurar uma eventual infracção financeira susceptível de gerar responsabilidade 
financeira sancionatória relativamente aos membros do Conselho de Administração do SUCH e 
relativamente aos membros do Conselho de Administração do CHLO, nos termos do artigo 65º, n.º 
1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, 
de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
De referir, que o Conselho de Administração do SUCH, com base em parecer jurídico155, deliberou, 
em 2 de Abril de 2009, “Encarregar o Somos Equipas de se substituir aos trabalhos assegurados pelo 
SUCH-Dalkia, ACE, a pedido do SUCH, nomeadamente na área da Manutenção de Equipamentos 
(…)” e “(…) o Gabinete Jurídico da preparação formal das adendas ou notificações de rescisão de 
eventuais sub-contratos” com aquela entidade. No âmbito da execução do contrato celebrado com 
o CHLO, esta deliberação foi executada com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. 
 
Sobre a situação identificada, invocam os responsáveis do CHLO, EPE, a licitude da adjudicação e da 
renovação do contrato de prestação de serviços ao SUCH, tendo em consideração o objecto 
estatutário do SUCH, os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e o 
artigo 5º, n.º 2, do CCP, e, relativamente à subcontratação do SUCH-DALKIA, ACE, pelo SUCH, a 
autonomia jurídica desta Associação, da qual resulta que “será manifestamente abusivo equacionar 
a imputação de qualquer ilícito omissivo aos membros do Conselho de Administração do CHLO, 
subjacente à afirmação, constante do Relato de Auditoria”, de que “era exigível às entidades 
públicas adjudicantes que junto da Associação (o SUCH), garantissem o cumprimento por esta dos 
princípios da concorrência e a aplicação das regras da contratação pública”. Acrescentando que 
“inexiste qualquer norma, contratual ou legal, nacional ou comunitária, que fizesse impender sobre 
o CHLO o dever jurídico de controlo da legalidade dos procedimentos pré-contratuais realizados pelo 
SUCH na sua relação com terceiros.”. 
 
Informam, ainda, os responsáveis, que o CHLO encontra-se a ultimar a preparação de um 
procedimento concursal, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, tendente à aquisição 
dos serviços em causa. 
 
Sobre a inexistência de um dever jurídico de controlo da legalidade dos procedimentos pré-
contratuais realizados pelo SUCH na sua relação com terceiros pelas entidades públicas 
adjudicantes, remete-se para o ponto 7.6.1.2i)., onde se considerou que o especial dever de 
vigilância das entidades públicas adjudicantes funda-se, precisamente, na obrigação de, no âmbito 
das especiais relações invocadas pelo SUCH e pelos respectivos associados, a entidade adjudicante 
dever exercer um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços, garantindo, 
designadamente, a legalidade dos procedimentos adoptados. 
 

Contudo, considerando que nesta matéria nunca houve recomendação do Tribunal de Contas ou de 
qualquer órgão de controlo interno no sentido de serem implementados mecanismos de controlo 
de situações como as analisadas, que os responsáveis do CHLO actuaram convictos de que não 
tinham nenhum dever especial de controlo da actividade do SUCH, e que o CHLO já iniciou um 
procedimento de aquisição de serviços ao abrigo do regime jurídico da contratação pública, conclui-
se pelo preenchimento dos pressupostos para a relevação pelo Tribunal da eventual 
responsabilidade financeira sancionatória, constantes das alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 
98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto, no 
que respeita aos responsáveis do CHLO. 

                                                 
155 Parecer sobre o Enquadramento geral das actividades desenvolvidas no âmbito do SUCH-DALKIA, ACE, à luz das normas sobre 
contratação pública, de 2 de Abril de 2009. 
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Insta-se, no entanto o CHLO a lançar, com a maior brevidade, o procedimento concursal que 
informou encontrar-se a ultimar e a apresentar provas do mesmo ao Tribunal. 
 
Quanto à eventual responsabilidade financeira dos membros do CA do SUCH, alegam estes em geral 
o já referido nos pontos 7.6.2.1 e 7.6.2.2 e, em especial, que tratando-se, aqui, de uma verdadeira 
subcontratação, e “não estando em causa nenhuma das limitações previstas no artigo 317º do CCP, 
verifica-se que tal procedimento foi feito em conformidade com a lei.”. Sobre a invocação deste 
preceito do CCP, remete-se, também, para o já atrás referido sobre a prestação de serviços de 
alimentação ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, relativamente à qual o SUCH 
invocou o mesmo argumento. 
 
Contudo, considerando que: 

 O próprio CHLO se encontra a ultimar a preparação de um procedimento concursal, com 
publicação no Jornal Oficial da União Europeia, tendente à aquisição dos serviços em causa; 

 Nesta matéria nunca houve qualquer recomendação do Tribunal de Contas ou de qualquer 
órgão de controlo interno no sentido de o SUCH aplicar os procedimentos de contratação 
pública em situações com as agora em análise; 

 Na sequência de parecer jurídico questionando a legalidade da subcontratação ao SUCH-
DALKIA, ACE, o Conselho de Administração do SUCH, deliberou, em 2 de Abril de 2009, 
“Encarregar o Somos Equipas de se substituir aos trabalhos assegurados pelo SUCH-Dalkia, ACE, 
a pedido do SUCH, nomeadamente na área da Manutenção de Equipamentos (…)” e “(…) o 
Gabinete Jurídico da preparação formal das adendas ou notificações de rescisão de eventuais 
sub-contratos” com aquela entidade.”e que, no âmbito da execução do contrato celebrado com 
o CHLO, aquela deliberação foi executada com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010; 

conclui-se estarem, também, reunidos, nesta situação, os pressupostos para a relevação pelo 
Tribunal da eventual responsabilidade financeira sancionatória, constantes das alíneas do n.º 8 do 
artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, 
de 13 de Agosto, relativamente aos membros do Conselho de Administração do SUCH. 
 

Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 
 
Em 2008, o serviço de recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos e líquidos das três 
unidades hospitalares que constituem actualmente o CHNE, foi prestado por diferentes entidades. 
O SUCH prestou o serviço ao Hospital de Macedo de Cavaleiros e ao Hospital de Mirandela e uma 
empresa privada ao Hospital de Bragança. 
 
Considerando a possibilidade de obter ganhos nos custos unitários, pelo serviço de recolha, 
transporte e tratamento de resíduos, que vigoravam nos diferentes contratos em vigor, pela junção, 
num único contrato, daquele serviço, o CHNE procedeu, em 2008, à abertura de um procedimento 
de consulta prévia156 para a aquisição de serviços de recolha, transporte e tratamento de resíduos 
para o ano de 2009. 
 
Para tal, no dia 1 de Outubro de 2008, endereçou convites a três entidades (SUCH e duas empresas 
privadas) para que apresentassem preços para o fornecimento em causa até 21 de Outubro de 
2008. Da análise das propostas apresentadas, concluiu-se que a empresa privada que prestou o 
serviço em causa na unidade hospitalar de Bragança apresentou a melhor proposta, no total de 

                                                 
156 Consulta prévia n.º 67009/2008. 
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€ 81.018,00, e que era 16,3% inferior ao preço proposto pelo SUCH (€ 96.770,00). A proposta da 
referida empresa para o ano de 2009 representava uma redução de custos totais de 7% 
relativamente aos encargos com o tratamento de resíduos das três unidades hospitalares em 2008 
(€ 86.849). 
 
Posteriormente, a 12 de Março de 2009, o CHNE endereça às duas entidades que apresentaram 
melhores propostas (SUCH e a empresa privada que prestou serviços em 2007 na unidade 
hospitalar de Bragança) uma comunicação para que "(...) até ao dia 18/03/2008." melhorassem a 
proposta apresentada. 
 
Em resposta ao solicitado pelo CHNE, o SUCH envia uma nova proposta de preços, no total de 
€ 70.218, 27,4% inferior à primeira proposta e a referida empresa apresenta o valor de € 69.210, 
14,6% inferior à apresentada inicialmente.  
 
Com base nestas últimas propostas o Departamento de Compras e Logística propôs a adjudicação 
ao SUCH tendo em conta "(...) a condição de associado (…)" e que o custo das propostas "(...) estão 
semelhantes (…)". Sobre essa Proposta o CA do CHNE deliberou, em 18 de Junho de 2009, no 
sentido de encarregar o Responsável do referido Departamento de renegociar novamente o preço, 
dada a proximidade das propostas. 
 
Posteriormente, através de fax de 11 de Setembro de 2009, o SUCH vem apresentar uma nova 
proposta que iguala o preço da 2ª proposta da referida empresa (€ 69.210), não havendo no 
processo qualquer evidência de consulta ou negociação com a empresa privada após a deliberação 
do CA de 18 de Junho de 2009. No próprio dia 11 de Setembro de 2009, o Departamento de 
Compras e Logística propõe a adjudicação do serviço de recolha, transporte e tratamento de 
resíduos sólidos e líquidos ao SUCH, considerando que as propostas do SUCH e da referida empresa 
"(...) estão iguais (…)" e "(...) tendo em conta a condição de associados do SUCH". 
 
No dia 13 de Outubro de 2010 o CA do CHNE adjudicou o serviço ao SUCH. 
 
Em sede de contraditório, o Conselho de Administração do CHNE refere que “(…) Não é verdade, 
como conclui o TC, que se tenha excluído da última fase de negociação a empresa concorrente. O 
CHNE chamou a negociações ambos os concorrentes, sendo que a Direcção Comercial da empresa 
Ambimed, aquando da apresentação da revisão à proposta inicial, informou desde logo, que não 
tinha condições para ir além dos descontos que apresentava, enquanto o SUCH manifestou 
disponibilidade para melhorar a proposta (…) tendo igualado a melhor proposta apresentada”. 
 
Sucede, porém, que:  
a) O CHNE não veio juntar qualquer comprovativo da alegada recusa da referida empresa em 

renegociar o preço da sua 2ª proposta; 
b)  Da análise aos documentos constantes do processo, incluindo da revisão à proposta inicial da 

referida empresa, verificou-se não existir nenhuma referência ao alegado pelo CA do CHNE, 
nomeadamente a menção de “proposta final” ou qualquer menção a recusa em renegociar 
novamente os preços; 

c) Não existir no processo evidência de consulta ou negociação com aquela empresa na última 
fase de negociação; 

Termos em que se mantêm todas as observações e conclusões formuladas. 
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Note-se que, mesmo nas situações em que os processos de aquisição se encontram excluídos da 
aplicação do regime de formação dos contratos públicos, tendo designadamente em consideração a 
natureza jurídica de entidade pública empresarial e o valor dos contratos, por via designadamente 
do disposto no artigo 13º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e, posteriormente, do 
artigo 5º, n.º 3, do CCP157, as entidades públicas adjudicantes encontram-se vinculadas aos 
princípios, da prossecução do interesse público, da igualdade, da imparcialidade e da transparência 
que devem nortear as relações entre a Administração Pública e os administrados, bem como aos 
princípios da boa gestão dos recursos públicos. Na situação em análise, o CHNE, ao excluir da última 
fase de negociação a empresa que apresentou as melhores propostas, não respeitou os referidos 
princípios. 
 
Da análise do processo é possível retirar as seguintes conclusões: 

1. Desde 21 de Outubro de 2008 que o CHNE dispunha de uma proposta que lhe permitiria, 
previsivelmente, reduzir os custos com o serviço de recolha, transporte e tratamento de 
resíduos sólidos e líquidos em 2009, em 7% (melhor 1ª proposta apresentada no âmbito da 
consulta realizada)158. 

2. Por não ter procedido à adjudicação dessa melhor proposta, até à data de adjudicação 
(Outubro de 2009), e mantido em vigor os contratos e preços de 2008, estima-se que o 
CHNE suportou custos desnecessários com o serviço de recolha, transporte e tratamento de 
resíduos sólidos e líquidos em 2009, de € 4.859,17 (quantidade estimada de resíduos 
tratados no CHNE até Outubro de 2009 x preços unitários da melhor 1ª proposta – custos 
totais estimados até Outubro de 2009)159. 

3. Considerando as 2ª´s propostas apresentadas, datadas de Março de 2009, estima-se que o 
CHNE suportou custos desnecessários com o serviço de recolha, transporte e tratamento de 
resíduos sólidos e líquidos até Outubro de 2009, de € 10.610,25 (quantidade estimada de 
resíduos tratados no CHNE de Abril a Outubro de 2009 x preços unitários da melhor 2ª 
proposta – custos totais estimados em 2009 no período). 

4. Não tendo dado a oportunidade de rever o preço da prestação do serviço, em Setembro de 
2009, à empresa que havia apresentado as melhores propostas até àquele momento, o 
CHNE não se assegurou de que iria adquirir o serviço ao melhor preço possível. 

5. A tramitação e demora do procedimento de consulta para o serviço de recolha, transporte 
e tratamento de resíduos sólidos e líquidos do CHNE em 2009 é reveladora de negligência 
na gestão dos recursos públicos; 

6. O SUCH, numa situação de concorrência, baixou em cerca de 40% (de € 96.770 para 
€ 69.210) o valor da proposta inicialmente apresentada. 

 

No exercício do direito do contraditório, vieram os responsáveis pelo CA do CHNE alegar o seguinte: 
 
“ (…) 
Caso o CHNE tivesse adjudicado, logo após a recepção das 1ªs propostas em Outubro de 2008, teria 
efectivamente poupado no ano de 2009 relativamente a 2008 (quantidades reais) o montante de 
€ 4.468, correspondente a uma redução de 6%, não sendo acusado de qualquer negligência. Mas, 
em contrapartida, teria perdido a poupança de € 14.692, correspondentes a uma redução de 19%, 
que foi obtida nas negociações havidas posteriormente e que, como é óbvio, embora conduzindo à 

                                                 
157 Nos termos do qual “A parte II do presente Código não é igualmente aplicável à formação dos contratos, a celebrar pelos hospitais E. P. 
E.: a) De empreitada de obras públicas cujo valor seja inferior ao referido na alínea c) do artigo 7.º da Directiva n.º 2004/18/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, e 31 de Março; b) De locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços cujo valor 
seja inferior ao referido na alínea b) do artigo 7.º da Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março”. 
158 Mapa comparativo das propostas apresentadas do departamento de hotelaria e apoio geral do CHNE. 
159 Dados do CHNE. 
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diminuição de preços unitários também contribuiu para o arrastar do processo, pelo que a 
considerada atitude negligente conduziu a um incremento total de poupança de cerca de € 10.000. 
 
Por o SUCH deter uma “estrita vinculação da respectiva actividade à realização das atribuições dos 
associados públicos”, (…) por o CHNE ser associado do SUCH, por o SUCH revestir a natureza de 
pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, (…) por todo o historial de relacionamento 
comercial com o CHNE, pelo Know-how que detém, é considerado pelo CHNE como um parceiro 
privilegiado na contratação de serviços (…) Para além dos motivos apontados subsistem ainda 
motivos financeiros: o CHNE, pelas dificuldades económicas e financeiras que vem sentido, tem 
apresentado resultados fortemente negativos, com as inerentes dificuldades de tesouraria, pelo que 
tem vindo a protelar o pagamento a vários fornecedores como forma de financiamento, sendo que é 
ao SUCH que se verifica a maior dívida (…) No entanto, nunca foram cobrados juros de mora pelo 
SUCH, nem suspensas as prestações de serviços, o que só é possível pelos motivos apontados e 
impossível de se verificar com os restantes fornecedores (…). 
 
De qualquer forma, o facto de ser considerado um parceiro privilegiado, tem, por parte deste CHNE 
no caso em apreço, apenas o significado de ser concedida preferência ao SUCH sobre outros 
concorrentes, em casos de semelhança de condições oferecidas, sendo as negociações concluídas 
com a última auscultação ao SUCH”. 
 
Apreciando o alegado pelo CA do CHNE, importa, desde logo, referir que os montantes de custos e 
poupanças constantes do Relatório foram calculados com base na previsão de consumos para 2009 
e são os que relevam para a análise efectuada por terem sido os que suportaram a decisão de 
contratar do CA do CHNE (quantidades apresentadas em caderno de encargos, nos mapas 
comparativos das propostas e nas propostas de adjudicação). Os montantes de custos e poupanças 
constantes do contraditório do CHNE foram calculados com base em consumos reais que, à data de 
trabalho de campo no CHNE (Outubro de 2009) e da tomada de decisão da adjudicação ao SUCH, 
não estavam disponíveis. 
 
Verifica-se ainda que as poupanças agora reclamadas pelo CA do CHNE (€ 14.692,00) foram 
calculadas como se o CHNE tivesse beneficiado dos preços unitários constantes da 3ª proposta do 
SUCH (que igualou os preços unitários da 2ª proposta da empresa privada) desde o início de 2009, o 
que, obviamente, não aconteceu. Deste modo, considerando que o objecto do contrato consistia na 
prestação de serviços de recolha, transporte e tratamento de resíduos durante o ano de 2009 e que 
o mesmo só foi adjudicado em Outubro de 2009 só poderiam ter sido calculadas poupanças 
relativas a 3 meses de consumo e não de 12 meses, pelo que reiteram-se as conclusões de que o 
CHNE suportou custos desnecessários com aquele serviço em 2009 e de negligência na gestão de 
recursos públicos por o CHNE dispor de uma proposta com os melhores preços unitários desde 
Março de 2009 e só ter adjudicado o serviço em Outubro de 2009 quando o SUCH igualou os preços 
unitários daquela proposta da empresa privada. 
 
Quanto ao facto do CA do CHNE considerar o SUCH como parceiro privilegiado e de lhe ser 
concedida preferência sobre outros concorrentes, em casos de semelhança de condições 
oferecidas, remete-se para o ponto 10 do presente Relatório e reafirma-se que as entidades 
públicas encontram-se vinculadas aos princípios, da prossecução do interesse público, da igualdade, 
da imparcialidade e da transparência que devem nortear as relações entre a Administração Pública 
e os administrados, pelo que não se aceita que, em qualquer procedimento de contratação, se 
possa considerar “(…) ser associado do SUCH, (…) o SUCH revestir a natureza de pessoa colectiva de 
utilidade pública administrativa, (…) o historial de relacionamento comercial com o CHNE (…) e 
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nunca ter cobrado juros de mora (…)” possam constituir factores de desempate, como resulta das 
alegações do CA do CHNE, no que respeita à escolha e adjudicação de propostas. 
 

Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 
 

Prestação de serviços de tratamento e lavagem de roupa  
 

Desde 1989160 que o SUCH, através da exploração da lavandaria dos HUC, assegura a lavagem, 
tratamento, recolha, distribuição e transporte da roupa hospitalar dos HUC. 
 
O preço por Kg de roupa lavada tem sido revisto anualmente desde essa data por acordo entre as 
partes, tendo-se verificado que o CA dos HUC negoceia efectivamente as actualizações de preços 
propostas pelo SUCH, tendo inclusive obtido significativas reduções nas actualizações de preços 
propostas pelo SUCH161. 
 
Foi ainda contratado entre as partes que o SUCH seria responsável pelo pagamento de todas as 
despesas de exploração da lavandaria162, nomeadamente os consumos de água, electricidade e 
vapor, competindo aos HUC a instalação de contadores para medição dos respectivos consumos. 
 
Em trabalho de campo verificou-se que os HUC, mensalmente, procedem à contagem dos 
consumos de água e electricidade da lavandaria e estimam uma contagem de vapor em função do 
consumo dos equipamentos por não disporem de um contador para o efeito. Os custos apurados 
com o funcionamento da lavandaria são posteriormente enviados ao SUCH que os deduz à 
facturação mensal emitida aos HUC pelo serviço de lavagem e tratamento de roupa. 
 
Com referência a 2008, verifica-se que os custos estimados com o consumo de vapor (€ 253.425,71) 
representaram 56% dos custos totais com os consumos energéticos da lavandaria (€ 453.215,93), 
pelo que é urgente a instalação de um contador que possa aferir exactamente os consumos de 
vapor na lavandaria de modo a conhecer o valor real dos consumos efectuados. 
 
Nos termos do contrato, o SUCH utiliza a lavandaria para prestar serviços a outras entidades, sendo 
que o preço pago por kg de roupa tratada dos HUC deverá ser “(…) inferior ao mínimo pago pelos 
restantes utentes da lavandaria.”. Em trabalho de campo verificou-se que o SUCH efectivamente 
utiliza a lavandaria dos HUC para prestar serviços a outras entidades. No entanto, os HUC não se 
asseguraram de que o preço por kg de roupa que actualmente pagam é, de facto, inferior ao 
cobrado pelo SUCH às outras entidades a quem presta serviços. 
 
Em sede de contraditório, o CA dos HUC refere que “(…) Para suprir esta lacuna foi solicitado ao 
SUCH informação sobre os preços acordados com as instituições que utilizam a lavandaria dos HUC 
(…) e que (…) vai ser efectuada uma consulta ao mercado com o objectivo de proceder à instalação 
de contadores, adequados às condições de pressão e temperatura verificadas, que permitam aferir 
os consumos de vapor.”. 
 
A este respeito o CA do SUCH refere, também, que “(…) o SUCH tem cumprido o previsto 
contratualmente, assegurando junto dos HUC que o preço por kg de roupa tratada cobrado é 
inferior ao pago pelas restantes entidades utilizadoras da lavandaria (…)”. 

                                                 
160 Contrato n.º 17/89/99. 
161 Em 2008 o SUCH propôs inicialmente uma actualização de 2,8% e após negociação a actualização ficou-se pelos 2,1%. 
162 Os HUC fornecem a água, electricidade e o vapor necessários ao funcionamento da lavandaria contra o reembolso dos respectivos 
custos. 
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Prestação de serviços informáticos 

 

Os HUC celebraram, em 1999, um contrato com o SUCH163 para a colocação de pessoal no serviço 
de informática dos HUC, que foi sucessivamente renovado até ao final de 2003. Em 12 de 
Novembro de 2003, e em moldes semelhantes ao anterior contrato, os HUC celebraram com o 
SUCH um protocolo que visava a continuação da prestação do serviço para 2004. 
 
Desde 1999 que o pessoal destacado pelo SUCH, em permanência, nos HUC164, cumpre um horário, 
executa tarefas semelhantes às dos outros funcionários do serviço de informática dos HUC, com os 
meios que os HUC põem ao seu dispor e sobre a direcção do responsável dos HUC pelo serviço de 
informática. 
 
Da análise do protocolo para 2004, que tem vindo a ser anualmente renovado até à data, verifica-se 
que o valor da prestação mensal do mesmo (€  11.800,21 + IVA) é justificado com a soma de salários 
base, subsídios de alimentação, encargos com a taxa social única, seguros de acidentes de trabalho 
e de grupo, subsídio de turno e encargos gerais e benefícios relativos a quatro trabalhadores. 
 
O próprio clausulado do protocolo faz depender a actualização anual do valor da prestação mensal 
do protocolo de alterações nas condições remuneratórias do pessoal destacado nos HUC165.  
 
Para além da situação acima descrita configurar uma relação de contrato de trabalho com os HUC e 
não uma prestação de serviços, pode conclui-se que: 

a) Os custos com pessoal estão subavaliados por contrapartida da conta de fornecimentos e 
serviços externos; 

b) Os HUC suportaram custos desnecessários com os encargos gerais e benefícios do SUCH 
(20%) e com o IVA, que no ano de 2008 foram de € 63.905,87166. 

 
Ainda a este propósito, importa referir que o CA dos HUC iniciou um procedimento que visa a 
regularizar esta situação através da celebração de contratos com o pessoal em causa, pondo cobro 
a uma situação que onera os recursos públicos desnecessariamente. 
 
Em sede de contraditório, o CA dos HUC referiu que “(…) A partir do momento em que foi possível 
celebrar contratos individuais de trabalho (CIT) (…) os protocolos com o SUCH foram denunciados e 
procedeu-se à celebração de CIT com os técnicos de informática”. 
 
Ainda a este propósito, o CA do SUCH informou, em contraditório, que “(…) se trata de uma 
situação descontinuada desde 31 de Dezembro de 2009, tendo todos os colaboradores cessado 
funções por iniciativa própria. O conselho de administração do SUCH deliberou em 8 de Junho de 
2006 no sentido de descontinuar os serviços denominados Apoios não Especificados que o SUCH 
historicamente prestava por solicitação dos associados”. 
 
Face ao exposto, e não tendo sido invocados facto susceptíveis de alterar a análise efectuada, 
reiteram-se as conclusões. 
 

                                                 
163 Contrato n.º 49/99/99. 
164 Os funcionários colocados pelo SUCH nos HUC são os mesmos desde o início do contrato, sendo que com o decorrer do tempo foram 
acrescidos mais colaboradores ao contrato inicialínea 
165 N.º 5 da cláusula 7º do protocolo. 
166 Estimativa calculada com base no valor total facturado deduzido do iva e dos encargos gerais e benefícios do SUCH. 
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Administração Central do Sistema de Saúde, IP 
 
O Instituto de Gestão Financeira e Informática da Saúde (IGIF) solicitou ao SUCH a apresentação de 
uma proposta para a prestação de serviços de gestão de obra, consulta ao mercado e 
acompanhamento da execução da obra de remodelação do piso 0 do edifício da Avenida da 
República, n.º 61, Lisboa. 
 
Para a execução daqueles serviços o SUCH apresentou a proposta n.º 11/2007, de 19 de Fevereiro, 
no valor de € 13.127,40, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que obteve despacho favorável do 
CA do IGIF. 
 
Posteriormente, após quantificar os montantes estimados com a execução da referida obra, o SUCH 
procedeu à abertura de um concurso público para a componente de construção civil e de dois 
concursos limitados para a execução das instalações mecânicas e execução das instalações 
eléctricas e telefónicas167. 
 
Em resultado daquelas consultas ao mercado o SUCH seleccionou as seguintes propostas168: 

 Construção civil e estrutura - € 162.718,74, da empresa Casa dos Asfaltos/Isolfrei, Lda. 

 Instalações mecânicas - € 26.569,23, da empresa Luseca, Sociedade de Construções, S.A. 

 Instalações eléctricas - € 29.690,41, da empresa Voltagem, Instalações Técnicas Especiais, S.A. 
 
Apesar de se tratar de uma empreitada executada exclusivamente com recurso àqueles 
subcontratos, o SUCH propôs169 à Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS)170, a 21 de 
Dezembro de 2007, a realização da referida obra pelo montante de € 240.876,41, ou seja, mais 10% 
do que o valor que resultou das propostas seleccionadas no âmbito das consultas ao mercado 
(€ 218.978,38). 
 
Através de despacho de 28 de Julho de 2008, exarado sobre a Informação n.º 298/08 – GAG, de 23 
de Julho, o CA da ACSS autorizou a adjudicação ao SUCH da referida prestação de serviços. 
 
Ora, tendo o SUCH sido remunerado pelo serviço de gestão de obra, fiscalização de obra e 
realização da consulta ao mercado no âmbito da proposta n.º 11/07, de 19 de Fevereiro, e o custo 
da execução física da obra ser exclusivamente o resultado de consultas ao mercado, a ACSS devia 
ter-se assegurado que o preço proposto pelo SUCH não incluía qualquer acréscimo sobre as 
propostas seleccionadas. 
 
Não o tendo feito, pode-se concluir-se que a ACSS suportou custos adicionais com a execução física 
da obra, no total de € 21.898,03171. 
 

                                                 
167 De acordo com a Informação n.º DRS-42-07, de 10 de Outubro, “(…) a exemplo do que tem sucedido em situações anteriores de obras 
de grande porte, se torna mais correcto, por razões técnicas, proceder à organização de processos por especialidades envolvidas (…) e que 
(…) ao se proceder à abertura de um único concurso, englobando todas as especialidades, corre-se o risco de poderem aparecer 
subempreiteiros considerados, tecnicamente menos apropriados, comprometendo o rigor de execução dos trabalhos, a nível de qualidade. 
Há ainda a registar o facto desta metodologia permitir, quase sempre, adjudicações de menor custo (…)”.  
168 Valores sem IVA. 
169 Proposta n.º 45/07. 
170 Instituto Público que sucedeu ao IGIF. 
171 Face ao tempo que mediou entre as consultas ao mercado efectuadas pelo SUCH e a adjudicação da obra pela ACSS, IP, o valor 
proposto por duas das empresas consultadas foram alterados para € 32.307,45 e € 29.772,06. O SUCH suportou aquele aumento não o 
tendo reflectido no preço inicialmente proposto à ACSS, IP. Deste modo, a margem de lucro do SUCH prevista com a execução física da 
obra foi de 7,2% e os custos desnecessários suportados pela ACSS, IP, de €  16.078,16. 
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11.2. O caso específico da instalação e exploração das centrais de cogeração 
 

Confirmou-se, durante os trabalhos preparatórios da auditoria e na Auditoria Financeira ao Hospital 
Garcia de Orta, EPE172, que o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais tem celebrado contratos 
com entidades associadas do Sector Público, pelo prazo de 10 ou 15 anos, cujo objecto é a 
instalação e exploração de centrais de cogeração173 e o fornecimento de energia térmica174 às 
entidades públicas adjudicantes. Apenas um contrato175 estabelece também o fornecimento de 
energia eléctrica à entidade pública adjudicante. Nos restantes essa energia é fornecida à Rede 
Eléctrica de Serviço Público (RESP). Estes contratos não foram precedidos de qualquer 
procedimento aberto à concorrência. 
 
Nos termos dos contratos em apreço, o investimento, com a aquisição de equipamentos e a 
realização de obras com vista à instalação e exploração da central de cogeração são da 
responsabilidade do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que garantiu a respectiva 
amortização através dos proveitos decorrentes do fornecimento de energia térmica às entidades 
adjudicantes e do fornecimento de energia eléctrica à RESP176. 
 
Caso os contratos cessem antes do seu termo177, as entidades públicas adjudicantes suportarão o 
valor do investimento ainda não amortizado. Findos os contratos, os equipamentos serão 
propriedade das entidades adjudicantes. 
 

Quadro IV – Protocolos celebrados com entidades do Sector Público 

 
 
Os contratos foram, ainda, precedidos de estudos de análise custo-benefício do projecto, 
disponibilizados pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que previam ganhos anuais 
relativamente aos custos que as entidades públicas adjudicantes teriam que suportar com as 

                                                 
172 Relatório de Auditoria n.º 18/2009– 2ª S, de 28 de Maio. 
173 Nos termos do n.º 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 538/99, de 13 de Dezembro, entende-se por cogeração o processo de produção 
combinada de energia eléctrica e de energia térmica, destinando-se ambas a consumo próprio e/ou de terceiros. 
174 Água quente, vapor e água gelada. 
175 O celebrado com o Hospital Garcia de Orta, EPE. 
176 Em conformidade com o disposto nos artigos 5º, 7º e 8º, do Decreto-Lei n.º 538/99, de 13 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
313/2001, de 10 de Dezembro. 
177 10 ou 15 anos, conforme os casos, após o início da exploração da central de cogeração. 

Entidade hospitalar

Data da 

celebração 

do contrato

Duração do 

contrato (1)
Fase de execução

Valor do 

investimento 

(s/ IVA) (2)

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

(Hospital Pedro Hispano)
16.02.2000 10 anos Em exploração 1.147.235,00

Hospital Garcia de Orta, EPE* 11.2000
10 anos 

(prorrogável)
Em exploração 1.945.312,00

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

(Hospital de S. José)*
29.12.2001

10 anos 

(prorrogável )
Em exploração 1.895.432,00

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

(Hospital de S. Francisco Xavier)
30.04.2002

10 anos 

(prorrogável)
Em exploração  2.250.000,00   

Hospital de S. João, EPE** 11.09.2007
15 anos 

(prorrogável)
Em instalação  9.600.000,00   

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 07.03.2008
10 anos 

(prorrogável)
Em instalação  2.000.000,00   

Hospital de Santo André, EPE 08.01.2009
10 anos 

(prorrogável)
Obra não iniciada  2.700.000,00   

(1) A partir do início da exploração.

(2) Fonte - Proposta Económica, em anexo aos contratos.

*Indicou-se o valor máximo do investimento previsto na proposta económica.

**Inclui outros trabalhos para além dos relativos à instalação e exploração da central de co-geração. Por

aditamento, celebrado em 2008, o limite do investimento aumentou para € 16.000.000,00.
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energias sem cogeração, resultante da maior eficiência das centrais de cogeração na produção de 
energia. As propostas económicas, anexas aos contratos, estabelecem garantias desses ganhos, que 
são controlados pelas entidades adjudicantes, com centrais já em exploração, com base em 
balanços mensais e anuais que evidenciam os custos das energias com cogeração e sem 
cogeração178 e o benefício decorrente das primeiras. 
 
Os estudos de análise custo-benefício não incluíram, porém, todos os custos decorrentes dos 
contratos para as entidades públicas com a exploração do projecto, designadamente os custos com 
o fornecimento, a título gratuito, de água bruta e electricidade para a central de cogeração179. Dos 
contratos em causa, apenas o contrato referente ao Hospital de Santo André, EPE, prevê que os 
custos incorridos por estes fornecimentos sejam totalmente deduzidos na facturação da energia 
térmica e os contratos celebrados com o Hospital Garcia de Orta, EPE, e com o Hospital de São João, 
EPE, estabelecem limites máximos ao fornecimento gratuito de electricidade. Os estudos de análise 
custo-benefício não consideraram, também, o custo com a cedência do espaço ocupado pela 
central de cogeração. 
 
Sem prejuízo da observação supra e de que os estudos económicos foram realizados pela entidade 
adjudicatária180 e não pelas entidades públicas adjudicantes ou por uma entidade independente, 
considera-se que, nestas matérias, os contratos assentaram em estudos previsionais que 
garantiram o equilíbrio económico dos mesmos para as partes contratantes e contém cláusulas que 
permitem o controlo da respectiva execução financeira pelas mesmas. 
 
Os contratos estabelecem, ainda, a possibilidade do SUCH, na prossecução das actividades neles 
previstas poder subcontratar outras entidades ou ceder no todo ou em parte os direitos e 
obrigações inerentes aos mesmos. Caso a facturação à entidade pública adjudicante seja emitida 
directamente pelas entidades subcontratadas, a entidade adjudicante será notificada previamente. 
 
No quadro IV do Anexo II evidenciam-se os contratos de “cessão dos direitos e obrigações” 
celebrados entre o SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE, relativamente a cada um dos contratos celebrados 
pelo primeiro com as entidades públicas adjudicantes. Nas situações em que as centrais de 
cogeração já se encontram em exploração, confirmou-se, ainda, a existência de aditamentos aos 
contratos iniciais nos quais, entre outras alterações, as entidades públicas autorizaram 
expressamente o SUCH a ceder os direitos e obrigações deles decorrentes ao SUCH-DALKIA, ACE. 
 
Embora o SUCH não ceda a posição de parte contratante com as entidades públicas adjudicantes 
nem as relações comerciais que a mesma origina, mantendo-se formalmente como o interlocutor 

                                                 
178 Os custos das energias sem cogeração têm por base os custos que as entidades adjudicantes teriam se as energias fossem geradas 
pelos métodos convencionais que implicavam no caso da energia térmica, designadamente o consumo de combustível e de energia 
eléctrica para a produção de água gelada. De acordo com a informação constante em www.eficiencia-energetica.com “A cogeração 
consiste no aproveitamento local do calor residual originado nos processos termodinâmicos de geração de energia eléctrica, que doutra 
forma seria desperdiçado. O aproveitamento pode dar-se sob a forma de vapor, água quente e/ou fria (trigeração) (…). Nos processos 
convencionais de transformação da energia fóssil em energia eléctrica (centrais termoeléctricas), por mais eficiente que seja o processo, 
a maior parte da energia contida no combustível, usado no accionamento das turbinas, é transformado em calor e perdido para o meio 
ambiente. Embora as centrais de cogeração também consumam combustível, as mesmas potenciam um maior aproveitamento desse 
combustível”. 
179 Em todos os contratos prevê-se ainda o fornecimento de gás natural à central de cogeração pelas entidades públicas. Porém ao 
contrário do que acontece com a água bruta e a electricidade, a maioria dos contratos (com excepção dos celebrados com o Hospital 
Garcia de Orta, EPE, e Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE) estabelece que os custos incorridos pelas entidade públicas com o 
fornecimento de gás natural à central de cogeração são deduzidos na facturação das energias produzidas pela central de cogeração e por 
aquelas consumidas. 
180 Que, para além das Análises Custo-Benefício para as entidades públicas adjudicantes, realizou também análises económico-financeiras 
de cada um dos projectos. 

http://www.eficiencia-energetica.com/
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daquelas entidades, conclui-se da análise dos contratos de “cessão dos direitos e obrigações” que é 
o SUCH-DALKIA, ACE, quem assume todas as responsabilidades pela execução e exploração do 
projecto de cogeração, incluindo as relativas à concepção, investimento e financiamento. 
 
Para além da partilha dos lucros decorrentes da actividade do ACE entre o SUCH e a DALKIA, SA, 
numa proporção de 50%, conforme previsto no contrato constitutivo do ACE181, os contratos de 
“cessão dos direitos e obrigações” supra referidos, estabelecem, ainda, a subcontratação do SUCH 
e/ou da DALKIA, SA, pelo Agrupamento, mediante remuneração, e, os referentes às centrais de 
cogeração instaladas na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, e no Hospital de São João, 
EPE, prevêem, também, o débito mensal ao ACE de 40% do resultado de exploração do projecto, 
por cada uma daquelas entidades. 
 
Com a celebração dos contratos de “cessão dos direitos e obrigações”, o SUCH atribuiu a uma 
entidade dele distinta e participada por um operador económico privado, sem precedência de 
qualquer procedimento concorrencial, contratos com ele celebrados ao abrigo de uma relação que 
se entendia excluída das regras da concorrência. 
 
O Conselho de Administração do SUCH, com base em parecer jurídico, deliberou, em 2 de Abril de 
2009, suspender “a propositura aos associados públicos do SUCH, de novos contratos por ajuste 
directo na área da cogeração (…) de molde a estarem salvaguardadas todas as exigências 
necessárias à relação in house”. Esta suspensão foi confirmada no desenvolvimento da auditoria. 
 
Com base nas observações supra, concluiu-se no Relato de Auditoria, notificado às entidades 
auditadas e respectivos responsáveis, em síntese, o seguinte: 
 

 “(…) a situação descrita, envolvendo uma terceira entidade, não tem acolhimento, nem na 
doutrina constante dos pareceres do Conselho Consultivo da PGR, nem no CCP, uma vez 
que, os contratos celebrados entre o SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE, implicaram o recurso a 
uma entidade exterior à associação, com vista à execução de contratos públicos, pelo que 
deviam aqueles ter sido precedidos do adequado procedimento de contratação pública.”; 

 “Perante a eventual necessidade do SUCH recorrer a entidades externas à associação para 
os executar, era exigível às entidades públicas adjudicantes que, junto do SUCH, 
garantissem o cumprimento por este dos princípios da concorrência e a aplicação das 
regras da contratação pública. Não o tendo feito, não podiam ter aceite que os serviços que 
lhes seriam prestados, ao abrigo do contrato por elas celebrado, o fossem por uma 
entidade (o ACE) que, contando com a participação de um operador económico privado, 
não foi sujeita a qualquer procedimento prévio de contratação pública.”; 

 Que a “não realização do procedimento de contratação legalmente exigível configura 
eventuais infracções financeiras susceptíveis de gerar responsabilidade financeira 
sancionatória relativamente aos membros do Conselho de Administração das entidades 
públicas adjudicantes e do SUCH, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e 
pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto”. 

 
Estas conclusões foram objecto de contestação pelos membros do Conselho de Administração do 
Hospital de São João, EPE, do Hospital de Santo André, EPE, do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, e 
do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. 

                                                 
181 Artigos 6º e 24º do contrato de ACE. 
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Sem prejuízo das alegações apresentadas por estas entidades, que constam na íntegra do Volume II, 
e que evocam argumentos já evidenciados a propósito de outros pontos do relatório182 destacam-se 
os seguintes: 

  “O financiamento do método de cogeração é primacialmente assegurado pela venda à 
RESP da energia eléctrica produzida, de acordo com os tarifários de venda de energia 
legalmente estabelecidos”; 

 “Por outro lado, é ainda de referir a diminuição substancial da factura energética que o 
sistema de cogeração proporciona aos associados do SUCH. Com efeito, as centrais de 
cogeração consistem em instalações de produção de energia eléctrica dotadas de maior 
eficiência, na medida em que, ao contrário das centrais termoeléctricas convencionais, 
potenciam um maior aproveitamento da energia gerada pelo consumo de combustível, 
mediante a respectiva conversão noutra fonte de energia (energia térmica). Essas centrais 
possibilitam, assim, a obtenção de uma redução no custo global das energias consumidas.” 

 “(…) os contratos aqui em causa não geram qualquer despesa pública. Por esse motivo, é 
manifesto que não se encontra preenchido o tipo sancionatório, previsto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. (…) teria que se demonstrar que os 
contratos em causa implicaram alguma assunção, autorização ou pagamento de despesa 
pública. Ora, não se tendo verificado qualquer dessas realidades, o tipo não se mostra 
preenchido.” (vide, por todos, alegações dos responsáveis do Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais); 

 “(…) o contrato aqui em causa jamais poderá ser considerado um contrato de empreitada, 
antes devendo considerar-se um contrato atípico” (responsáveis do Hospital de São João, 
EPE) 

 
Sobre a primeira e penúltima alegações citadas, não se pode deixar de observar que muito embora 
o financiamento do método de cogeração seja primacialmente assegurado pela venda à RESP da 
energia eléctrica produzida183, todos os contratos celebrados entre as entidades públicas 
adjudicantes e o SUCH estabelecem um preço pelo consumo das energias consumidas. Em regra, 
como resulta do texto do Relatório, as entidades públicas adjudicantes consomem a energia 
térmica produzida pela central de cogeração, estando inclusivamente obrigadas a consumos 
mínimos. Aliás, em parecer jurídico entregue pelo SUCH durante a auditoria184, nos contratos 
referenciados “os associados do SUCH (…) comprometem-se a consumir as energias fornecidas nas 
condições e modalidades acordadas, a conceder ao SUCH a exclusividade dos fornecimentos objecto 
do protocolo e, sobretudo, a pagar um preço (…)”. 
 
Porém, não se pode deixar de referir que o custo a suportar com o consumo dessas energias, que 
inclui aquele preço, é inferior ao custo que elas teriam que suportar com o consumo de energias 
sem cogeração. Os benefícios económico-financeiros resultantes dos estudos de análise custo-
benefício de cada um dos projectos, consubstanciando-se na redução de custos até então incorridos 
pelas unidades hospitalares com o consumo de energia permitida através do método da cogeração, 
são os seguintes: 

 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE - € 680.332,00; 

 Hospital Garcia de Orta, EPE - € 215.217,00; 

                                                 
182 Como aquele de que os contratos celebrados com o SUCH estão excluídos da aplicação das regras da contratação pública. 
183 Com excepção da cogeração do Hospital Garcia de Orta, EPE. 
184 Parecer sobre o Enquadramento geral das actividades desenvolvidas no âmbito do SUCH-DALKIA, ACE, à luz das normas sobre 
contratação pública, de 2 de Abril de 2009 (págs. 6). 
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 Centro Hospitalar de Lisboa Central – € 385.595,65; 

 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE - € 923.307,00; 

 Hospital de São João, EPE - € 1.969.160,37; 

 Centro Hospitalar de Setúbal, EPE - € 1.296.601,00; 

 Hospital de Santo André, EPE - € 1.589.663,00. 
 
A efectivação destes benefícios, embora aquém do estimado, foi, aliás, observada na Auditoria 
Financeira ao Hospital Garcia de Orta, EPE, já referenciada, em cujo Relatório se pode ler que “De 
acordo com a Análise Custo-Benefício do projecto disponibilizada pelo SUCH previam-se ganhos de 
2,94%/ano relativamente aos custos que o Hospital teria que suportar com as energias sem co-
geração (no final de 10 anos, € 215 216,62). Ao fim de 5 anos de exploração esses ganhos situam-se 
em 1,31% (€ 93 481,07)”. 
 
Quanto à última alegação citada, reconhece-se que os contratos relativos às centrais de cogeração 
configuram contratos atípicos, próximos da figura das concessões, uma vez que o investimento 
inicial é da responsabilidade da entidade adjudicatária, sendo depois amortizado através da 
exploração do projecto, não se lhes aplicando as regras da contratação pública invocadas no Relato 
e afastando-se, em consequência, as eventuais infracções financeiras suscitadas no Relato. 
 
Contudo, a propósito do regime jurídico aplicável à formação dos contratos atípicos salienta-se a 
jurisprudência resultante de vários Acórdãos da 1ª Secção deste Tribunal185, no sentido da qual 
ainda que estejamos no domínio da contratação que a Administração realiza com recurso ao direito 
privado, nem assim ela fica isenta da realização de um procedimento que garanta os princípios da 
transparência, da igualdade e da concorrência, decorrentes dos artigos 266º e 267º da Constituição 
da República Portuguesa, do Código do Procedimento Administrativo e, ainda, do Tratado da União 
Europeia. A administração pública encontra-se vinculada a “assegurar que todos os cidadãos 
potencialmente interessados em contratar com a Administração (...) tenham efectivo acesso ao 
procedimento de contratação e iguais hipóteses de se tornarem co-contratantes”186. 
 
Tem sido, também, este o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias e da Comissão Europeia, no âmbito da interpretação do Tratado da União Europeia e das 
directivas relativas aos contratos públicos187. 
 
Acresce, ainda, que embora os artigos 6º e 16º do CCP restrinjam o âmbito de aplicação da Parte II 
(Contratação Pública) aos contratos neles elencados, o artigo 1º, n.º 2, CCP, é mais abrangente, 
qualificando como contratos públicos aqueles que, independentemente da sua designação e 
natureza, sejam celebrados pelas entidades adjudicantes referidas no Código e o n.º 4 do mesmo 
preceito determina que à contratação pública são especialmente aplicáveis os princípios da 
transparência, da igualdade e da concorrência. 
 
Finalmente, os procedimentos concorrenciais, como já evidenciado noutras partes do Relatório, são 
um meio importante de garantir que as entidades públicas obtêm os melhores bens e os melhores 
serviços, ao melhor preço. A concorrência aumenta a pressão sobre os potenciais fornecedores, 
obrigando-os a inovar e a procurar soluções geradoras de eficiência, com impacto na qualidade dos 

                                                 
185 Nomeadamente, Acórdão nº 111/09- 12.MAI-1.ª S/SS e Acórdão n.º7/03-22.JAN.03-1.ªS/SS. 
186 Margarida O. Cabral, “O concurso público nos contratos administrativos”, 1999, pág. 258 e segs.). Neste sentido, também, Canotilho e 
Vital Moreira, “Constituição da República Portuguesa Anotada”, 3ª edição, pág. 921; J. M. Sérvulo Correia, “ Legalidade e Autonomia 
Contratual nos Contratos Administrativos”, Coimbra, 1987, pág 532. 
187 Processos do TJCE C-458/03, Parking Brixen, e C-324/98, Telaustria. 
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bens e serviços fornecidos e nos preços praticados. E, nesta matéria, os contratos de cogeração, 
embora se revistam de alguma complexidade, não constituem excepção, existindo neles elementos 
que podem ser postos à concorrência. 
 
Efectivamente, para além de se ter constatado que nem todas as entidades públicas assumem os 
mesmos custos com a exploração das centrais de cogeração188, verificou-se, ainda, com base na 
análise dos contratos que os benefícios económico-financeiros neles previstos variam de contrato 
para contrato. 
 
A este propósito, o actual Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, EPE, refere, em sede de alegações, que “Atentas as constatações, instruções e 
recomendações (…), os contratos em causa celebrados com o SUCH não serão renovados, 
terminando os seus efeitos na data indicada nos mesmos (…) sendo certo que novos contratos serão 
sempre precedidos dos competentes procedimentos de contratação pública”. 
 
Por seu turno e, conforme já constava do texto do Relato, tendo a instalação e exploração da 
central de cogeração do Hospital Garcia de Orta, EPE, sido objecto do Relatório de Auditoria n.º 
18/2009 – 2ª S, de 28 de Maio, relativo à auditoria financeira supra referida, os responsáveis 
daquele Hospital já informaram, no âmbito do acatamento das recomendações, ter deliberado 
denunciar o respectivo contrato no seu término, previsto para Dezembro de 2012, e que será 
aberto concurso com vista à exploração daquela central 
 
Quanto à cedência da posição contratual do SUCH ao SUCH-DALKIA, ACE, uma referência, ainda, aos 
argumentos apresentados pelos responsáveis do SUCH no sentido de que: 
(i) “o que no Relato se designa, sem mais desenvolvimentos, como cedência de direitos e obrigações 

do SUCH ao SUCH-DALKIA, ACE, constitui na verdade, subcontratação – e não uma qualquer 
cessão da posição contratual”; 

(ii)  “as actividades relativas à cogeração se integram nos designados sectores especiais” pelo que 
“nas subcontratações do SUCH ao SUCH-DALKIA, ACE, os procedimentos contratuais não eram 
juridicamente exigíveis”, “(…) sendo aplicável à relação entre o SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE, a 
excepção in house, seja nos termos do disposto no artigo 13º da Directiva n.º 93/38/CEE189, seja 
nos termos do disposto no artigo 13º do CCP”. 

 
Discorda-se, em absoluto, dos argumentos invocados, mantendo-se as observações do Relato, 
porquanto: 
(i) Os contratos celebrados entre o SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE, são verdadeiras cessões da 

posição contratual, pois embora o SUCH se mantenha formalmente como o interlocutor da 
entidade pública adjudicante, conclui-se da análise dos contratos de “cessão dos direitos e 
obrigações” que é o SUCH-DALKIA, ACE, quem assume todas as responsabilidades pela execução 
e exploração do projecto de cogeração, incluindo as relativas à concepção, investimento e 
financiamento190; 

(ii) Sobre o último argumento aduzido pelos alegantes resulta do contrato de constituição do SUCH-
DALKIA, ACE191, que não se encontram preenchidos os requisitos para esta entidade poder ser 

                                                 
188 Recorde-se a situação dos custos com água, electricidade e gás natural fornecidos à cogeração. 
189 Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto. 
190 Vide, em especial, 3º, 4º e 5º parágrafos da Introdução e cláusulas 1ª, n.os 1 e 2, 2ª, 3ª e 4ª, n.º 3, do Contrato Tripartido Cogeração do 
Hospital de São João; e, ainda, embora, sem se manter quanto a eles as conclusões sobre as eventuais responsabilidades financeiras, 
considerandos d) a g), e Cláusulas 1ª e 3ª do “Contrato Tripartido Cogeração do Hospital Santo André, EPE; 3º e 4º parágrafos da 
Introdução e cláusulas 1ª e 3ª, do Contrato Tripartido Cogeração do Hospital São Bernardo (actual Centro Hospitalar de Setúbal, EPE). 
191 Designadamente, artigos 5º, 6º, 11º, 13º, 15º, 17º, 18º e 21º. 
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considerada uma empresa associada do SUCH, estabelecidos actualmente no artigo 14º do 
CCP192, designadamente, não se verificam os laços de influência dominante do SUCH sobre o 
SUCH-DALKIA, ACE – o capital social do ACE é detido em partes iguais pelo SUCH e pela DALKIA, 
SA, bem como a sua participação nos encargos e lucros; o número de votos de cada membro, em 
Assembleia Geral, é proporcional à participação no agrupamento; o SUCH não dispõe do poder 
de designar a maioria dos membros do Conselho de Administração ou de fiscalização do ACE. 
Estas são, aliás, as conclusões de um parecer solicitado pelo SUCH193, e que esteve na base da 
deliberação do Conselho de Administração desta Associação, de 2 de Abril de 2009, já 
referenciada. 

 

11.3. Formação de preços das propostas comerciais 
 
Relativamente a esta matéria verificou-se que a implementação, em Setembro de 2009, de um 
modelo de valorização económica de propostas (MVEP) constituiu uma alteração no processo de 
formação dos preços do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, pelo que se optou por analisar 
separadamente a formação de preços antes e após a implementação daquele modelo. 
 
No entanto, saliente-se que o referido modelo só é aplicado às novas propostas comerciais. Deste 
modo, relativamente aos contratos mais antigos, que vêm sendo anualmente renovados, o Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais, muitas vezes, limita-se a propor a actualização do valor dos 
contratos tendo por referência o valor do índice de preços no consumidor, o que não garante que 
os preços praticados cubram os custos com a execução dos serviços ou que os preços praticados 
não possam ser inferiores relativamente aos montantes inicialmente contratados. Outras vezes 
porém, as actualizações propostas representam reavaliações dos contratos em execução e 
determinam alterações significativas nos preços em vigor. 
 
A formação de preços até Setembro de 2009  
 
Até Setembro de 2009, data de implementação do modelo de valorização económica de propostas 

(MVEP), os Directores Comerciais do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais gozavam de 
ampla discricionariedade na fixação dos preços de comercialização dos serviços prestados. 
 

Esta situação decorria, em parte, do facto do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais não 
dispor dos mecanismos de análise de custos (contabilidade analítica194) imprescindíveis para a 
fixação de preços de eficiência económica. Os preços eram assim fixados recorrendo a dados e 
informações históricas e pelo interesse percepcionado do negócio. 
 
Durante a auditoria verificou-se que: 

 Os preços propostos pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais para a prestação 
de um determinado serviço baixaram quando as entidades públicas consultaram o mercado 
(vide ponto 11.1); 

 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH refere que: “(…) Em relação a esta afirmação, 
tendo em conta o nível de gravidade implícita na mesma, a qual é desmerecedora da 

                                                 
192 Correspondentes aos estabelecidos no artigo 12º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto, anteriormente vigente, 
193 Novamente, o Parecer sobre o Enquadramento geral das actividades desenvolvidas no âmbito do SUCH-DALKIA, ACE, à luz das normas 
sobre contratação pública, de 2 de Abril de 2009 (págs. 34-36 e 52-54). 

 
194 Implementada progressivamente a partir de 2006. 
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idoneidade do SUCH e dos seus associados, afectando a relação de transparência que 
constitui um dos valores principais em que assenta a actuação do SUCH, seria de todo o 
interesse que o Tribunal de Contas informasse sobre quais foram os contratos onde verificou 
esta situação (…)”. 
 
A este respeito remete-se, a título de exemplo, para as observações e conclusões referidas 
no ponto 11.1 nomeadamente quando o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, numa 
situação de concorrência, baixou em cerca de 40% o valor da proposta inicialmente 
apresentada (de € 96.770,00 para € 69.210,00, até igualar a proposta de uma empresa 
concorrente e, deste modo, conseguir que lhe fosse adjudicado o serviço). 
 

 Contratos da mesma área de negócio, relativos ao mesmo cliente, tinham margens sobre os 
custos diferentes (num caso concreto variavam entre os 7,8% e os 23,9%195); 

 Contratos da mesma área de negócio com margens sobre os custos diferentes em função 
da entidade adjudicante. 

 
A formação de preços pelo modelo de valorização económica de propostas  
 

No processo de formação de preços do SUCH, como definido no modelo de valorização económica 
de propostas (MVEP)196, intervêm as unidades de negócio (UN), a divisão financeira (DF) e as 
direcções comerciais (DC). Às UN cabe-lhes quantificar os recursos necessários e os custos não 
padronizados. A DF é responsável pela valorização da proposta com os custos padrão e com a 
margem operacional197, fixada pelo CA do SUCH para cada área de negócio. As DC fixam o preço 
final de venda tendo em conta os contributos das UN e da DF, acrescido de uma margem 
comercial198. 
 

Gráfico I – Modelo de valorização económica de propostas 

 
Tendo por base os Orçamentos para 2008 e 2009, o CA deliberou199 aprovar as seguintes margens 
operacionais mínimas: 
 

Área de negócio Unidade de negócio Margem operacional 2008 Margem operacional 2009 

Somos EQUIPAS 

Manutenção e SCT 38,39% 39,16% 

Energia 43,77% 43,77% 

Projectos e obras 14,48% 19,49% 

Somos AMBIENTE 

Gestão e Tratamento de roupa 20,78% 21,52% 

Gestão e Tratamento de resíduos 12,38% 12,38% 

Limpeza 12,11% 16,26% 

Somos NUTRIÇÃO  22,40% 22,40% 

 

                                                 
195 Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, obras de remodelação. 
196 Instrumento de apresentação dos custos directos das áreas (ambiente, equipas e nutrição), os custos indirectos associados e o preço 
mínimo de propostas, desenvolvido internamente em 2008, aprovado pelo CA a 26 de Junho de 2008, e que está implementado desde 
Setembro de 2009. 
197 A margem operacional é definida por área de actividade e é o contributo para a cobertura dos custos com as funções corporativas do 
SUCH. 
198 A margem comercial é gerida por cada director comercial e deve ser fixada tendo em conta o prazo médio de pagamento do cliente ao 
SUCH, o volume e potencial do negócio e o número médio de áreas de negócio contratadas pelo cliente. 
199 Deliberação n.º 543/2008, de 29 de Maio, e deliberação n.º 209/2009, de 5 de Março. 
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As margens comerciais foram fixadas com seguintes intervalos: 
 

Área de negócio 
2008 Até Maio de 2009 Após Maio de 2009 

Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Somos EQUIPAS 5,6% 9,5% 5,6% 9,5% 6% 9,5% 

Somos AMBIENTE 4,5% 7,5% 4,5% 7,5% 6% 7,5% 

Somos NUTRIÇÃO 3,0% 5,0% 3,0% 5,0% 4% 7,5% 

 
No seguimento da deliberação n.º 542/2009, de 14 de Maio, do CA do SUCH, procedeu à revisão e 
ao aumento das margens comerciais, em virtude do impacto dos custos financeiros estimados para 
2009, que se previam superiores a € 6 milhões200, justificado, em parte, pela consolidação de 
resultados negativos dos agrupamentos complementares de empresas (vide pontos 12.2. a 12.4.). 
 
Deste modo, considerando que as margens operacionais são calculadas em função do custo 
efectivo do serviço e que a margem comercial incide sobre o custo da proposta técnica201, a 
diferença entre o custo efectivo de uma proposta para o SUCH e o preço praticado aos seus clientes 
é reduzida nas áreas da “gestão e tratamento de resíduos”202 e “limpeza”203, mas pode ser superior 
a 50% na área da “energia”. 
 
Este modelo económico de valorização de propostas enquadra-se no contexto de reorganização do 
SUCH e constitui, sem dúvida, um instrumento de objectivação do processo de formação de preços. 
 
No entanto, o MVEP prevê a possibilidade de haver propostas comerciais que não respeitem as 
margens operacionais e comerciais mínimas definidas, se autorizadas pelo CA do SUCH. 
 
A necessidade de previsão desta faculdade surge das situações em que o SUCH é oponente a um 
procedimento concorrencial e o modelo de valorização económica de propostas acima enunciado 
não permite a formação de um preço de comercialização do produto/serviço competitivo. 
 

11.4. Custos que concorrem para a formação das margens operacionais 
 
Como já foi referido anteriormente, a margem operacional é definida por área de actividade e é o 

contributo para a cobertura dos custos com as funções corporativas do Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais. 
 
As funções corporativas incluem as áreas de apoio geral, apoio jurídico, compras, marketing, 
qualidade, financeira, comunicação e imagem, recursos humanos, sistemas de informação, 
cooperação e comercial. 
 
O quadro seguinte apresenta os custos, proveitos e resultados, por área de negócio, relativos ao 
ano de 2008. 
 
 
 

                                                 
200 Plano de acção e orçamento 2009 do SUCH, aprovado em Assembleia Geral de 22 de Janeiro de 2009. 
201 O custo da proposta técnica corresponde ao somatório do custo efectivo do serviço com a margem operacional. 
202 Margem operacional de 12,38% + margem comercial variável de 4,5% a 7,5%. 
203 Margem operacional de 16,26% + margem comercial variável de 4,5% a 7,5%. 
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Quadro V – Resultados por área de negócio 

Funções 

corporativas
Somos equipas Somos ambiente Somos nutrição

Somos 

consultoria
Total

Proveitos 3.342.330,00 € 32.667.052,00 € 34.323.119,00 € 23.227.770,00 € 117.182,00 € 93.677.453,00 €

Custos 14.733.136,00 € 29.181.216,00 € 32.531.157,00 € 21.485.547,00 € 156.973,00 € 98.088.029,00 €

Resultados -11.390.806,00 € 3.485.836,00 € 1.791.962,00 € 1.742.223,00 € -39.791,00 € -4.410.576,00 €  
Fonte: Elementos recolhidos em trabalho de campo 

 
Verifica-se que todas as áreas de negócio, excepção à consultoria, apresentaram resultados 
positivos que, no entanto, não foram suficientes para cobrir os encargos com as funções 
corporativas. 
 

Da análise mais detalhada dos custos com as 
funções corporativas destacam-se os custos com 
pessoal que, em 2008, representaram 13,2% 
(€ 5.588.789,00) do total de custos com pessoal do 
SUCH (€ 42.371.880,62)204 e os custos com 
fornecimentos e serviços externos que, em 2008, 
foram de € 4.837.515,00. Os custos com pessoal 
das funções corporativas representaram, em 2008, 
47,8% do total dos custos operacionais nesta área. 

Gráfico II – Evolução dos custos com o pessoal em 
funções corporativas 

 

Apesar do significativo peso dos custos com o pessoal no total dos custos das funções corporativas, 
verificou-se uma diminuição de 15,4% no período 2007-2009. 
 
As remunerações atribuídas aos membros do Conselho de Administração também registaram uma 
diminuição de 10,2%, de 2006 para 2008. No entanto, verificou-se um aumento de 50,2% do total 
das remunerações pagas aos membros do Conselho de Administração no triénio 2006-2008 
(€ 1.348.051,93) relativamente ao triénio anterior 2003-2005 (€ 897.537,71). 
 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH refere que “(…) No triénio 2003-2005 (…) o CA laborou, 
pelo menos durante 18 meses com um membro a menos, ou seja, apenas com 4 membros (…)”, que 
“(…) no triénio 2006-2008, o montante total pago (…) inclui a remuneração do Secretário Geral (…)”, 
que “(…) no ano de 2006 (…) foram contabilizadas indemnizações a membros do Conselho de 
Administração do triénio anterior, no valor de € 45.019,02, o qual deveria ter sido descontado (…)” e 
que “(…) o valor das remunerações não é fixado pelos próprios membros desse órgão, mas sim por 
um órgão autónomo: a Comissão de Vencimentos (…)”, para concluir que “(…)A taxa de 50,2% 
apresentada no Relato tem por referência bases de incidência distintas e que, por isso, não podem 
ser relacionadas e muito menos comparadas. (…) e que “(…) não se pode, pois, falar em “auto-
remuneração” dos membros do Conselho de Administração.”. 
 
A este respeito, note-se desde já que a leitura atenta do Relato de Auditoria não teria permitido 
qualquer outra interpretação que não a de que a competência para fixar as remunerações dos 
membros dos órgãos do SUCH é da Comissão de Vencimentos (vide parágrafos mais adiante, neste 
ponto). De notar ainda que não foi utilizada a expressão “auto-remuneração” ou qualquer outra 
com o mesmo significado. 
 

                                                 
204 Fonte: Demonstração de Resultados (Quadro IX). 
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Relativamente ao cálculo dos custos com remunerações do Conselho de Administração, que 
resultam inequivocamente dos Relatórios de Gestão e Contas elaborados pelo Conselho de 
Administração, aprovados pela Assembleia-Geral, aprovados pelo Conselho Fiscal e certificados pelo 
Revisor Oficial de Contas, e aos comentários aduzidos em contraditório, refira-se que o cálculo 
efectuado visa proceder à análise da evolução dos custos da Associação com aquele órgão social, 
pelo que não há que expurgar quaisquer custos ou imputá-los a outros exercícios económicos. 
 
Quanto aos custos com a remuneração do Secretário-Geral205, considerando que aquele cargo foi 
criado em 2006 por iniciativa do Conselho de Administração do SUCH para desenvolver uma 
actividade de coordenação e apoio ao CA e que foi considerado que os custos com a sua 
remuneração deveriam ser imputados àquele órgão, ainda que estatutariamente não lhe pertença, 
mantêm-se os cálculos e as conclusões do Relato. 
 
Ainda no que respeita a custos com pessoal verificou-se a existência, em 2007 e 2008, de um plano 
de incentivos para as Direcções Comercial e Financeira implementado com o “(…) intuito de 
melhorar o desempenho das cobranças206 do SUCH (…)”207. O valor dos prémios a atribuir foi 
calculado com base no grau de concretização global dos objectivos definidos208.  
 
Deste modo, foram pagos prémios por objectivos de cobranças, no biénio 2007-2008, aos 3 
Directores Comerciais no total de € 129.750,00 e de € 11.743,97 a outros colaboradores. Por 
reporte ao ano de 2007 foi ainda atribuído um prémio de € 12.580,83209, a título de “trabalhador do 
ano”210, a um dos Directores Comerciais. 
 

Considerando que aproximadamente 90% do volume de negócios do Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais respeita a entidades públicas o risco de incobrabilidade211 de dívidas é 
muito reduzido, apesar dos elevados prazos médios de pagamento praticados, pelo que a atribuição 
de prémios de cobrança não acautela a boa gestão dos recursos, redundando num despesismo 
injustificado. 
 
Acresce ainda que o montante do prémio anual atribuído a cada Director Comercial representa o 
equivalente a aproximadamente 5 meses do respectivo salário base, o que não pode deixar de se 
considerar excessivo. 
 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH alega que “(…) é incorrecto considerar que se está na 
presença de um “prémio de cobrança”, pois, como se acabou de referir, a efectivação de cobranças 
é apenas um dos vários critérios de avaliação, de entre o volume de vendas, a elaboração de 
documentos de análise do progresso da relação comercial com os associados, o desenvolvimento 
integrado das prestações nos associados e a redução de custos internos de operação das equipas 
comerciais, entre outros. 
 

                                                 
205 O cargo de Secretário Geral não está previsto nos Estatutos do SUCH e foi criado em 2006 por iniciativa do Conselho de Administração. 
O Secretário Geral tem funções de coordenação e apoio ao Conselho de Administração, estando inclusive presente nas suas reuniões. 
206 Através da recuperação de dívidas de associados, da manutenção de prazos de recebimento razoáveis e da angariação de novos 
serviços. 
207 Fonte: Informação “Assunto: Política de Compensação e Benefícios”. 
208 Apesar de em 2007 não terem sido alcançados os objectivos inicialmente contratualizados, o CA do SUCH deliberou ajustar as 
ponderações e pagar os incentivos aos Directores Comerciais, conforme Deliberação n.º 200/2008. 
209 Correspondente a três salários mensais. 
210 Em 2008, o prémio de “trabalhador do ano” não foi atribuído devido ao resultado líquido anual negativo. 
211 Entendeu-se considerar como cobrança quaisquer formas de recebimento, incluindo o factoring. 
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Em especial, no que concerne ao objectivo de intervenção dos Directores Comerciais no processo de 
cobrança, o mesmo incorpora para além do acompanhamento da tramitação da facturação nos 
serviços dos associados, a tarefa de providenciar junto destes no sentido da concretização de 
pagamentos em prazos que contribuam para minorar o recurso ao crédito bancário, missão 
essencial face às crónicas dificuldades de pagamento por parte dos associados”. 
 
Não obstante o alegado, verificou-se que os prémios pagos em 2007, à Direcção Comercial, e no 
biénio 2007-2008, à Direcção Financeira, resultaram, exclusivamente, de objectivos de cobrança. 
 
Em 2009, foi implementado um “Sistema de Gestão de Desempenho”212 que, dependente do 
cumprimento e realização de objectivos, prevê a atribuição de remunerações variáveis. 
 
Relativamente aos custos com fornecimentos e serviços externos das funções corporativas 
destacam-se os custos com viaturas, utilizados por via de contratos de renting. 
 
O SUCH dispõe de um Regulamento que define os termos e condições de atribuição de viaturas aos 
seus colaboradores. 
 
Nesse Regulamento foram definidos três escalões213 por níveis de funções desempenhadas no SUCH 
e em empresas participadas, sendo que cada escalão deverá respeitar limites máximos de 
cilindrada, valor de renting mensal e encargos com a utilização das viaturas (combustíveis, lavagens 
e portagens). 
 
À data de execução do trabalho de campo desta auditoria estavam atribuídas 25 viaturas a 
membros do CA e colaboradores do SUCH para fins que não exclusivamente profissionais214. 
 
Pertencendo a competência para fixar as remunerações dos membros dos órgãos do SUCH a uma 
comissão de vencimentos215, esta fixou as remunerações mensais ilíquidas dos membros do CA com 
base nos valores atribuídos aos gestores públicos do Grupo B, nível 1216. Contudo, no que respeita 
aos abonos de despesas de representação, foi deliberado o pagamento de abonos superiores aos 
daqueles gestores, na medida em que: 

 os mesmos foram incluídos na remuneração mensal dos membros do Conselho de 
Administração e como tal pagos 14 vezes por ano217; 

                                                 
212 Deliberação n.º 664/2008, de 3 de Julho. 
213 Escalão I, para os membros do CA, viaturas com cilindrada superior a 2.0 e igual ou inferior a 2.7, valores de renting mensais entre os 
€ 800 e os € 1.150 e sem limites anuais de despesas com a utilização de viaturas. Escalão II, para os Directores Comerciais, 
Administradores e Directores de Área, viaturas com cilindrada igual ou superior a 2.0 e valores de renting situados entre os € 550 e € 700 
e sem limites anuais de despesas com a utilização de viaturas. Escalão III, para outros Directores 1ª linha e Coordenadores de Gabinete, 
viaturas com cilindrada superior a 1.6 e inferior a 2.0 e valores de renting situados entre os € 450 e os € 600, com o limite anual máximo 
de € 2.000 de despesas com a utilização de viaturas (os valores de renting não incluem iva). Actualizado pela deliberação n.º 1011/2007. 
214 O documento “Política de Utilização de Viaturas” aprovado pela deliberação n.º 84/2008, de 31 de Janeiro, do CA do SUCH, admite a 
utilização das viaturas durante o período de férias anual, período de baixa médica e/ou ausências prolongadas, prevendo apenas que os 
colaboradores/membros do CA suportem os encargos com combustível, portagens e estacionamento da viatura que lhes está atribuída 
durante esses períodos. 
215 Composta por três membros, eleitos em Assembleia-Geral, conforme o n.º 2 do artigo 11º dos Estatutos do SUCH. Até à produção de 
efeitos dos Estatutos actuais (Dezembro de 2006), um dos membros da Comissão de Vencimentos era nomeado pelo Ministro da Saúde e 
outro era cooptado. Apenas um elemento era eleito pela Assembleia-Geral. 
216 Acta n.º 1/2006, de 17 de Janeiro de 2006, da Comissão de Vencimentos. Nesta data o sistema remuneratório dos gestores públicos 
encontrava-se estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/89, de 26 de Agosto, entretanto revogada pelo Decreto-Lei n.º 
71/2007, de 27 de Março. 
217 O n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 121/2005 fixou em 12 meses o abono de despesas de representação aos 
administradores das empresas públicas. 
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 os abonos do Vice-Presidente e dos Vogais do Conselho de Administração do SUCH foram 
fixados em valor superior ao que resultaria da aplicação da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 29/89, de 26 de Agosto, respectivamente, mais 7% e 4%. 

Sem prejuízo de o SUCH não ser uma empresa pública218, a Associação deve pautar-se por regras 
em tudo semelhantes às que regem a maioria dos seus associados, entidades públicas empresariais. 
 
A este propósito, esclarecem os responsáveis, “que enquanto associação de direito privado, o SUCH 
não está obrigado a respeitar as normas de direito público concernentes a práticas de gestão”, 
pautando-se, “antes de tudo o mais, pelos princípios e regras de direito civil”, onde “vigora o 
princípio da autonomia privada, segundo o qual os particulares têm o poder de regular, pelo 
exercício da própria vontade, as relações em que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a 
respectiva disciplina jurídica”. Sobre este assunto remete-se para o ponto 7.4.2 do Relatório. 
 
Constatou-se, ainda, que as demais componentes remuneratórias dos membros do CA, onde se 
contam a atribuição de viaturas, o pagamento de todas as despesas com elas relacionadas e os 
telemóveis, nunca foram objecto de qualquer deliberação da referida comissão. 
 
Relativamente à atribuição de viaturas a Directores de Departamentos Instrumentais, bem como ao 
pagamento de despesas relacionadas com a sua utilização, sem que as mesmas constituam um 
instrumento necessário ao normal desempenho das suas funções, considera-se que aqueles 
encargos são injustificados, para mais considerando o fim estatutário do SUCH e os problemas de 
sustentabilidade económico-financeira que atravessa. 
 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH alega que “(…) o Tribunal de Contas desconsiderou por 
completo que essa é uma prática historicamente seguida, uma vez que já desde há 20 anos o SUCH 
atribuía viaturas aos membros do Conselho de Administração e aos Directores e Sub-Directores 
Regionais”. 
 
A utilização das viaturas por alguns colaboradores do SUCH afigura-se essencial para a efectivação 
de todas as actividades da Associação, na medida em que as mesmas são desenvolvidas ao nível do 
território nacional (…) e a utilização das viaturas é feita de forma criteriosa, pautando-se por 
critérios de racionalidade e contenção (…) destas políticas resultou, designadamente, a redução em 
cerca de 50% das despesas que o SUCH sustentava com a utilização de viatura pelos colaboradores 
em algumas áreas de actividade”. 
 
Os comentários aduzidos não contrariam as conclusões formuladas em sede de Relato de Auditoria, 
devendo ser implementadas medidas de redução dos encargos mensais com o renting de viaturas e 
o seu uso ser afecto exclusivamente às actividades da Associação. 
 

12. As novas áreas de negócio  
 

12.1. A constituição dos serviços partilhados pelo Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais 

 
A constituição de serviços partilhados na Administração Pública integra-se, a par do Programa de 
Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), na estratégia de reorganização e 
modernização da Administração Pública dos XVII e XVIII Governos Constitucionais, tendo como 

                                                 
218 Na medida em que não é nem uma sociedade comercial nem uma entidade pública empresarial. 
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objectivos, designadamente o aproveitamento de economias de escala e a racionalização de 
processos, melhorando a qualidade dos serviços e a eficiência com que são prestados219. No Sector 
da Saúde, a criação dos serviços partilhados insere-se, ainda, nos objectivos de sustentabilidade do 
Serviço Nacional de Saúde. 
 
Decorre de diversos actos do Governo, praticados entre 2006 e 2009, identificados no Anexo IV, 
que a criação dos serviços partilhados no Sector da Saúde, com a excepção das tecnologias e 
sistemas de informação, seria da responsabilidade do SUCH. 
 
Para a criação dos serviços partilhados o SUCH optou pela constituição de parcerias com empresas 
e hospitais, sob a forma de Agrupamentos Complementares de Empresas. Esta opção teve por base 
o facto de a montagem de raiz de uma plataforma de serviços partilhados implicar a realização de 
elevados investimentos, os prazos de implementação do projecto e a ausência de competências do 
SUCH nestas novas áreas. 
 
A repartição das participações (nos encargos e proveitos) nos ACE seria de: 86% para o Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais; 9% para parceiros institucionais (hospitais); 5% para as empresas 
privadas. 
 
Os Somos Compras, ACE, Somos Contas, ACE, e Somos Pessoas, ACE, foram criados em 2007, com 
um prazo de vigência de 5 anos. O prazo de vigência do Somos Contas, ACE, foi posteriormente 
prorrogado até 2017. 
 
Apenas o Somos Compras, ACE, contou com a participação de parceiros institucionais – o Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, e o Hospital de 
Santa Maria, EPE (actual Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE) – cada um com uma participação 
de 3%. Esta participação foi autorizada por despacho conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e 
Finanças e pelo Secretário de Estado da Saúde, de 28 de Fevereiro de 2007220. Os restantes 86% e 
5% constituíam participação do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais e do parceiro do sector 
privado, que, entretanto, cedeu a sua participação à Associação em 17 de Março de 2009, 
permanecendo, no entanto, como prestador de serviços do Agrupamento até 31 de Dezembro do 
mesmo ano. 
 
Não existindo parceiros institucionais no Somos Pessoas, ACE, e no Somos Contas, ACE, a 
participação reservada a estes (9%) acresceu à participação do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais, cuja participação nestes Agrupamentos é de 95%. 
 

12.1.1. A escolha dos parceiros privados 
 
De “(…)forma a evitar a dependência de uma só empresa aportadora de conhecimento e a manter 
em aberto alternativas de opção rápida, caso fosse necessário proceder a alterações na arquitectura 
de qualquer das áreas, por eventual menor adequação do parceiro inicial”221, o SUCH seleccionou 
parceiros distintos para as diferentes áreas: a Capgemini Portugal, Serviços de Consultoria e 
Informática, SA, para a área de gestão de recursos humanos; a Accenture – Consultores de Gestão, 

                                                 
219 Programa do XVII Governo Constitucional (pág. 39 e segs); Grandes Opções do Plano 2005-2009 (Lei n.º 52/2005, de 31 de Agosto, DR 
IS, n.º 167, pág. 5266); Grandes Opções do Plano 2007 (Lei n.º 52/2006, de 1 de Setembro, DR IS, n.º 169, pág. 6425) 
220

 Pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde (vide artigo 10º, alínea i), do Decreto-Lei n.º 233/2002, de 29 de Dezembro). 
221 Fonte: Plano estratégico 2007-2009 do SUCH. 
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SA, para a área de gestão financeira e contabilística; a SGG – Serviços Gerais de Gestão, SA222, para a 
área de compras e logística. A escolha foi realizada pela análise do curriculum das três empresas 
(vide ponto 2 do Anexo IV). 
 
Não se questionando a competência das empresas seleccionadas, não se pode deixar de fazer notar 
que poderiam existir outras entidades aptas a desenvolver aquele projecto, circunstância que só 
poderia ser afastada se o SUCH tivesse aberto um procedimento concorrencial, através de 
publicidade adequada, dando a oportunidade aos vários operadores económicos de manifestar o 
seu interesse na constituição dos serviços partilhados. 
 
Acresce que, a análise do curriculum e a consulta do potencial interesse na adesão ao projecto das 
empresas seleccionadas é manifestamente insuficiente para a escolha do parceiro para cada área. 
 
De facto, só um procedimento concorrencial poderia ter assegurado que o parceiro escolhido para 
cada uma dessas novas áreas era de facto aquele que reunia e oferecia melhores condições. Este 
procedimento, aliás, devia ter sido o considerado pelo SUCH, atendendo ao seu fim estatutário de 
“(…) tomar a seu cargo as iniciativas susceptíveis de contribuir para o funcionamento mais ágil e 
eficiente dos seus associados (…)” e considerando que os custos com a implementação e operação 
dos ACE, no qual se inclui nomeadamente a retribuição dos agrupados pelos respectivos 
contributos223, seriam, no final suportados pelas entidades aderentes aos serviços partilhados (os 
associados do SUCH). 
 
Ainda que se possam aceitar os argumentos produzidos224 para a escolha de parceiros diferentes 
para cada área, não é claro que uma das empresas seleccionadas pelo SUCH não pudesse garantir a 
obtenção de melhores condições económicas e técnicas do que outra empresa seleccionada noutra 
área, ou mesmo em todas as áreas. 
 
Da análise dos contratos constitutivos, dos acordos de agrupados225 e dos acordos de gestão 
celebrados entre o SUCH e cada um dos ACE226, verifica-se que estes visavam, essencialmente: 
 

(1) Implementar as estruturas de serviços partilhados que, dissolvidos os ACE, seriam do 
SUCH227; 

                                                 
222 Empresa do universo Deloitte. 
223 De acordo com os contratos constitutivos dos ACE e os respectivos acordos de agrupados, as empresas privadas, tal como o SUCH, 
para além de participarem nos proveitos ou excedentes de tesouraria do ACE, seriam, ainda, reembolsadas dos aportes iniciais, com os 
quais contribuíram para a constituição e montagem do ACE, e remuneradas pelas respectivas contribuições específicas para a operação 
do ACE. 
224 “(…) parceiros distintos para as diferentes áreas, de forma a evitar a dependência de uma só empresa aportadora de conhecimento e a 
manter em aberto alternativas de opção rápida, caso fosse necessário proceder a alterações na arquitectura de qualquer das áreas, por 
eventual menor adequação do parceiro inicial.” 
225 Estabelecem as regras pelas quais se regem as relações entre os promotores (agrupados iniciais) do Agrupamento, entre estes e os 
demais Agrupados (caso venham a existir) e fixam os princípios gerais a que devem obedecer a implementação, estruturação e gestão do 
ACE (cfr. cláusula 2ª dos Acordos de Agrupados dos três ACE constituídos pelo SUCH). 
226 Regulam os termos e condições em que os ACE assumem e asseguram a implementação, a gestão e exploração das unidades de 
serviços partilhados da saúde, no âmbito do mandato que para esse efeito lhe é conferido pelo SUCH (cfr. cláusula 2ª dos Acordos de 
Gestão celebrados entre o SUCH e os três ACE). Consubstanciam os contratos de mandato sem representação, celebrados entre o SUCH, 
como mandante, e os ACE, como mandatários, pelo qual são atribuídos a estes os necessários poderes para, em nome próprio, 
procederem, no âmbito e dentro dos limites contratados entre o SUCH e os clientes, à gestão das estruturas operacionais dos serviços 
partilhados, definidos nas cláusulas 1.1., dos Acordos de Agrupados. 
227 Dissolvidos os ACE, seriam atribuídos ao SUCH, na liquidação dos mesmos, os activos, corpóreos e incorpóreos, necessários à assunção 
por este da gestão e administração directa das estruturas de serviços partilhados (cfr. artigos 30º dos contratos constitutivos dos três 
ACE). 
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(2) Prestar os serviços por eles implementados ao próprio SUCH e às entidades associadas do 
SUCH, maioritariamente entidades do Sector Público228. 

 
As relações com as entidades associadas do SUCH eram estabelecidas por intermédio deste, através 
da celebração de contratos de adesão229 entre o SUCH e cada uma das entidades associadas. Até à 
realização do trabalho de campo haviam sido celebrados os contratos de adesão aos serviços 
partilhados indicados no quadro IV do Anexo II230. 
 
Todos os contratos de adesão, em conformidade com o estabelecido nos acordos de agrupados231 e 
nos acordos de gestão232 supra referidos estabeleceram a possibilidade das estruturas de serviços 
partilhados poderem ser criadas e geridas pelo SUCH ou por entidade por ele mandatada, mediante 
simples comunicação à entidade aderente, desde que nelas o SUCH detenha participação 
maioritária, controlo de gestão e dos respectivos órgãos de administração233-234. 
 
O único efeito daquela notificação era o de que, a partir daquela data, todas as relações jurídicas se 
passariam a estabelecer directamente entre a entidade mandatada pelo SUCH (no caso concreto, os 
ACE) e a entidade aderente235. Até então, embora os serviços fossem, na prática, prestados pelo 
ACE, uma vez que o SUCH não possuía competências internas para os desenvolver e, nos termos 
dos acordos de agrupados, o SUCH devia dar preferência à estrutura implementada e operada pelo 
respectivo ACE na prestação daqueles serviços236, as relações jurídicas eram estabelecidas entre os 
aderentes e o SUCH237. 
 
Face ao exposto, qual então o(s) interesse(s) dos parceiros privados em participar no ACE, uma vez 
que não beneficiariam, no final, da estrutura dos serviços partilhados, não são nem serão clientes 
dos mesmos e apenas detinham uma participação minoritária (5%) nos ACE? Vislumbra-se apenas 
dois: o interesse lucrativo, essencialmente por via da remuneração dos respectivos contributos para 

                                                 
228 Tal afirmação é, também, corroborada pela análise dos estudos de viabilidade económica dos ACE que são analisados nos pontos 
seguintes do Relatório. 
229 Designados efectivamente por Protocolos de Adesão. Regulam os termos e condições que regulam a adesão aos serviços partilhados, 
os direitos, obrigações e garantias dela emergentes, a participação dos aderentes na gestão dos serviços partilhados,  
230 Gestão de recursos humanos – 3; Compras – 3; Gestão financeira e contabilística – 2. Outros dos clientes dos ACE são o próprio SUCH 
e os restantes ACE. 
231 Designadamente cláusula 4ª de cada um dos Acordos de Agrupados, na parte referente aos compromissos do SUCH. 
232 Designadamente, considerandos D) dos contratos de gestão celebrados entre o SUCH e os Somos Pessoas, ACE, e Somos Contas, ACE, 
e considerandos 7 e 8 do contrato de gestão celebrado entre o SUCH e o Somos Compras, ACE.  
233 Designadamente, cláusulas terceiras dos contratos de adesão. 
234 Embora todos os ACE respeitassem aqueles requisitos, não se pode deixar de notar que, em determinadas matérias, o controlo de 
gestão não era apenas do SUCH, mas também dos outros agrupados privados, na medida em que, apesar da maioria dos membros do 
Conselho de Administração serem indicados pelo SUCH, algumas deliberações teriam de ser tomadas por unanimidade. Esta observação 
assume especial pertinência no Somos Contas, ACE, no qual era necessária a unanimidade dos votos do Conselho de Administração, 
designadamente para a celebração de contratos de prestação de serviços directamente com terceiros não agrupados e a fixação da 
remuneração dos serviços prestados a terceiros e ao SUCH. 
235 Vide, uma vez mais, considerandos D) dos contratos de gestão celebrados entre o SUCH e os Somos Pessoas, ACE, e Somos Contas, 
ACE, e considerando 8 do contrato de gestão celebrado entre o SUCH e o Somos Compras, ACE. 
236 Designadamente cláusula 4ª de cada um dos Acordos de Agrupados, na parte referente aos compromissos do SUCH, sendo que no 
Somos Pessoas, ACE, e no Somos Contas, ACE, essa preferência constituirá antes uma obrigação. Cláusula 4.1. do Acordo de Agrupados 
do Somos Contas, ACE - “(…) o SUCH compromete-se perante os demais Agrupados: (…) (e) sempre que um potencial Cliente manifeste 
intenção de contratar o SUCH para a prestação de serviços de optimização de recursos, nas áreas financeira e de contabilidade, a utilizar 
a estrutura implementada e operada pelo Somos Contas para o exercício dessa actividade”; Cláusula 4 (a). do Acordo de Agrupados do 
Somos Pessoas, ACE – “O SUCH compromete-se perante os demais Agrupados a: (i) não fornecer ou prestar aos Utilizadores, sem recurso 
ao Somos Pessoas, ACE, qualquer serviço no exercício de actividade incluída no âmbito do Mandato”. 
237 Contudo, alguns contratos de adesão aos serviços partilhados referem que os pagamentos serão efectuados para um NIB que se veio a 
confirmar ser do ACE respectivo (vide, a este propósito os contratos de adesão aos serviços partilhados de gestão de recursos humanos 
celebrados entre o SUCH e a ARS do Algarve, IP, e a ARS do Norte, IP, este último remetido à fiscalização prévia). 
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o ACE238 e o interesse na obtenção de know how sobre as especificidades do Sector Público da 
saúde. Em suma, os interesses que um qualquer operador económico teria se fosse convidado para 
o efeito. 
 
Como remuneração dos respectivos contributos, os parceiros privados auferiram, até 31 de 
Dezembro de 2009: € 4.379.289,00, CapGemini; € 9.415.323,00, Accenture; € 7.659.195,60, SGG. 
 
O SUCH, no respeito pelos princípios da transparência e igualdade entre os operadores económicos 
e como entidade adjudicante ao abrigo do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho239, em 
vigor à data da constituição dos ACE, deveria ter lançado um procedimento para a escolha do 
parceiro privado que permitisse a participação de todos os eventuais interessados. Em analogia240 
com o regime jurídico aplicável aos contratos públicos de aquisição de serviços, o procedimento 
mais adequado seria o concurso público, cfr. disposições conjugadas dos artigos 80º, n.º 1, e 191º, 
n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99, considerando os montantes percebidos241 pelos parceiros privados 
até 31 de Dezembro de 2009, em execução dos acordos de agrupados. 
 
A propósito do contrato de constituição de agrupamentos complementares de empresas vêm os 
alegantes (responsáveis do SUCH e de diversas entidades públicas adjudicantes, CHLO, CHLC, CHLN, 
ARSC e ARS Algarve) referir que o mesmo “não estava – e continua a não estar – sujeita ao prévio 
lançamento de um procedimento concorrencial”. 

 
Ressalva-se o facto de a auditoria não evidenciar qualquer eventual infracção financeira a respeito 
da constituição dos agrupamentos complementares de empresas, por se considerar que o contrato 
de ACE não estava à data da sua celebração (2007) sujeito às regras da contratação pública e por se 
entender que os recursos públicos só seriam efectivamente postos em causa com a adjudicação em 
concreto dos contratos públicos de aquisições de serviços. 
 
Contudo, as observações do texto do Relatório no sentido do SUCH, dever aplicar o regime da 
contratação pública aquando da celebração dos contratos de agrupamento, tem subjacente a tese 
de Bernardo Azevedo, in Estudos de Contratação Pública I, págs 136 e 137, que, tendo por base o 
Livro Verde da Comissão sobre Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em matéria de 
Contratos Públicos e Concessões e da Comunicação Interpretativa da Comissão sobre a aplicação do 
Direito Comunitário em matéria de Contratos Públicos e Concessões às parcerias público-privadas 
institucionalizadas, considera que “(…) desde que observadas determinadas condições, subsistem 
boas razões que concorrem para sustentar que as sociedades de capitais mistos se podem 
conformar com os requisitos constitutivos do in house providing (…). Para tanto impõe-se um 
esforço de concepção de modelos de colaboração público-privada em que (i) o parceiro privado seja 
seleccionado no quadro de um procedimento concursal, com garantias adequadas de publicidade e 
imparcialidade; (ii) o objecto contratual se ache rigorosamente determinado e a duração do 
contrato pré-estabelecida; (iii) o parceiro público disponha de efectivos poderes de conformação da 

                                                 
238 De acordo com os contratos constitutivos e os acordos de agrupados, as empresas privadas, para além de participarem nos resultados 
dos ACE, foram reembolsadas pelos seus aportes iniciais e remuneradas pelas respectivas contribuições específicas para a operação do 
ACE. 
239 Recorde-se que o próprio Conselho Consultivo da PGR o qualifica como tal - “(..) o SUCH, sempre que, como dono de obra ou 
adjudicante de bens e serviços, careça de contratar com terceiros, inclui-se entre as entidades equiparadas a organismos de direito 
público, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 3º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e 3º., n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, compreendendo-se, nessa estrita medida, no âmbito de aplicação subjectiva destes diplomas legais” - 8ª 
conclusão do parecer 145/2001, da PGR. 
240 Uma vez que estamos perante contratos constitutivos de Agrupamentos Complementares de Empresas, não sujeitos à época ao 
regime jurídico da contratação pública. 
241 € 4.379.289,00, CapGemini; € 9.415.323,00, Accenture; € 7.659.195,60, SGG. 
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orientação estratégica e da gestão operacional da empresa; (iv) a sua actividade se dirija 
fundamentalmente ao abastecimento da entidade pública adjudicante; (v) a renovação do contrato 
seja aberta ao confronto concorrencial”. 
 

Ora, no caso concreto dos ACE criados pelo SUCH, os parceiros privados não foram sequer 
escolhidos no quadro de um procedimento concursal, com garantias adequadas de publicidade e 
imparcialidade, pelo que a atribuição em concreto dos contratos públicos de aquisição de serviços 
identificados pelas entidades públicas adjudicantes não podia deixar de ser precedida do 
procedimento legalmente aplicável. 
 

As entidades públicas adjudicantes não podiam ter aceite que os serviços que lhes seriam 
prestados, ao abrigo do contrato de adesão por elas celebrado, o fossem por uma entidade (o ACE) 
que, contando com a participação de um operador económico privado, não foi sujeita a qualquer 
procedimento prévio de contratação pública242. 
 

Para além da previsão constante dos contratos de adesão relativa à possibilidade das estruturas de 
serviços partilhados poderem ser criadas e geridas pelo SUCH ou por entidade por ele mandatada, 
as entidades públicas adjudicantes conheciam243, no momento da adjudicação, que o SUCH não 
possuía competências internas para prestar os serviços objecto dos contratos com elas celebrados, 
tendo de as ir buscar ao exterior. Assim, deviam estas entidades ter garantido o lançamento do 
procedimento de contratação pública adequado. 
 

Considerando os valores estimados da despesa decorrente dos contratos de adesão, a natureza 
jurídica das entidades adjudicantes e o regime jurídico em vigor à data da celebração dos mesmos, 
os procedimentos de adjudicação legalmente aplicáveis seriam os que constam do quadro infra. 
Não se incluem os contratos de adesão, celebrados pelas Administrações Regionais de Saúde do 
Norte (gestão de recursos humanos e gestão contabilística e financeira) e do Centro (contabilística e 
financeira), submetidos a fiscalização prévia244. 
 

Quadro VI – Procedimentos de adjudicação 

Unidade de serviços 

partilhados
Entidade hospitalar

Data da 

celebração do 

contrato

Duração do 

contrato

Fase de 

execução

Valor  anual 

estimado (s/ 

IVA)

Procedimento de 

adjudicação 

aplicável

Base legal

Centro Hospitalar de Lisboa 

Norte, EPE
07.10.2008

16.04.2012 

(prorrogável )

Transição/Oper

ação
360.000,00

CP ou CLPQ, com 

publicação de 

anúncio no JOUE

Art.os 2º, n.º 2, al. a), 5º, 

n.º 3, al. b), e 20º, n.º 1, 

al. b), do CCP

Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE
07.10.2008

16.04.2012 

(prorrogável)

Transição/Oper

ação
360.000,00

CP ou CLPQ, com 

publicação de 

anúncio no JOUE

Art.os 2º, n.º 2, al. a), 5º, 

n.º 3, al. b), e 20º, n.º 1, 

al. b), do CCP

Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental, EPE
07.10.2008

16.04.2012 

(prorrogável )

Transição/Oper

ação
360.000,00

CP ou CLPQ, com 

publicação de 

anúncio no JOUE

Art.os 2º, n.º 2, al. a), 5º, 

n.º 3, al. b), e 20º, n.º 1, 

al. b), do CCP

01.07.2008
6 meses  

(prorrogável)
Operação 157.862,88* CP

Art.os 2º, al. b), e 80º, n.º 

1, do DL n.º 197/99

01.01.2009
1 ano 

(prorrogável)
Operação 278.863,20

CP ou CLPQ, com 

publicação de 

anúncio no JOUE

Art.os 2º, n.º 1, al. d), e 

20º, n.º 1, al. b), do CCP

03.03.2008
1 ano 

(prorrogável )
Operação 100.000.00

Negociação c/ 

publicação de 

anúncio

Art.os 2º, al. b), e 80º, n.º 

3, do DL n.º 197/99

01.03.2009
1 ano 

(prorrogável )
Operação 107.982,00 CP ou CLPQ

Art.os 2º, n.º 1, al. d), e 

20º, n.º 1, al. b), do CCP

Serviços partilhados de 

recursos humanos

Somos Pessoas, ACE

Administração Regional de 

Saúde do Centro, IP

Administração Regional de 

Saúde do Algarve, IP

*Valor para 6 meses. Não existindo valor estimado, o valor indicado é o valor facturado pelo Somos Pessoas, ACE, pelos serviços prestados de Julho a Dezembro de 

2008, deduzido da taxa de IVA (20%).

Nota: Os Centros Hospitalares referenciados para além de terem celebrado o contrato de adesão aos serviços partilhados de compras e logística, participam, como 

parceiros institucionais, no Somos Compras, ACE, conforme já referido no texto. Assim, para além de cada Centro Hospitalar deter uma participação de 3% neste ACE, 

participando por esta via na implementação e operação daquele, celebrou com o SUCH um contrato de adesão àqueles serviços partilhados que, por sua, vez, já tinha 

celebrado um contrato de gestão/mandato com o ACE em causa.

Serviços partilhados de 

compras e logística

Somos Compras, ACE

 
                                                 
242 A este propósito saliente-se que os pareceres da PGR sublinhavam que a exclusão de aplicação do regime jurídico da realização de 
despesas públicas entre o SUCH e os seus associados públicos não se estendia às relações entre o SUCH e terceiros a quem tivesse que 
recorrer para prover aos pedidos daquelas. 
243 Porque participaram nas Assembleias Gerais do SUCH, que aprovaram as alterações aos Estatutos, em 2006, a Estratégia de 
Constituição dos Serviços Partilhados, o Plano Estratégico do SUCH 2007-2009, a constituição em concreto de cada um dos ACE dos 
serviços partilhados e, finalmente, porque, no caso dos serviços partilhados de compras e logísticas, as entidades públicas adjudicantes 
são aquelas que participaram, ab initio, na constituição do ACE. 
244 Já objecto de decisão por parte do Tribunal de Contas, ainda que não transitada em julgado. 
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A não realização do procedimento de contratação legalmente exigível contrariou o disposto nos 
artigos identificados no quadro supra, o que configura eventuais infracções financeiras susceptíveis 
de gerar responsabilidade financeira sancionatória relativamente aos membros do Conselho de 
Administração das entidades públicas adjudicantes, à data da celebração dos contratos de adesão, e 
do SUCH, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na 
redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Conforme referido no ponto 12.1., os contratos de adesão aos serviços partilhados de compras e 
logística foram precedidos da participação dos Centros Hospitalares na constituição do Somos 
Compras, ACE, em 2007, tendo esta participação sido autorizada por despacho conjunto do 
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e pelo Secretário de Estado da Saúde, de 28 de 
Fevereiro de 2007, e objecto de deliberação dos membros do Conselho de Administração em 
exercício. Até ao final do trabalho de campo, nenhum dos Centros Hospitalares aderentes a estes 
serviços efectuou qualquer pagamento ao abrigo dos contratos de adesão identificados, por não 
reconhecerem a dívida. Contudo, o ACE cedeu os créditos correspondentes às entidades financeiras 
que asseguram o Sistema de Garantia de Pagamentos, que têm debitado juros mensais às entidades 
hospitalares (cfr. ponto 12.4.2). 
 
Da análise aos processos de adesão das instituições públicas aos serviços partilhados 
disponibilizados pelo SUCH, através dos ACE foi possível, ainda, concluir que nenhuma das 
entidades públicas aderentes suportou a decisão de externalizar as funções em estudos próprios 
e/ou independentes. 
 
Os responsáveis e ex-responsáveis dos Centros Hospitalares de Lisboa Norte, Central e Ocidental, 
entidades públicas empresariais (EPE), apresentaram alegações, em conjunto ou individualmente, 
cujo teor é totalmente coincidente na parte respeitante à eventual infracção financeira supra 
evidenciada - a não realização dos procedimentos de contratação legalmente exigíveis, em Outubro 
de 2008, para a aquisição de serviços de compras e logística à aquisição de serviços de compras e 
logística. 
 
A este propósito, alegam os responsáveis dos Centros Hospitalares que o Relato “ (…) incorreu 
numa errónea aplicação do direito aos factos, não procedendo, por conseguinte, a infracção 
financeira apontada” “(…) na medida em que, em concreto, não se verificam os pressupostos da 
ilicitude, da culpa e da existência de norma (sancionatória) habilitante para o efeito”. 
 
Os argumentos relativos à inexistência de norma habilitante para a imputação da responsabilidade 
financeira sancionatória foram tratados no ponto 7.6.1.1, para o qual se remete. 
 
Quanto à inexistência do pressuposto da ilicitude referem os responsáveis “A eventual 
responsabilidade pela não realização do procedimento de contratação legalmente exigível, em 
Outubro de 2008, para a aquisição de serviços de compras e logística, em consequência da 
participação dos” Centros Hospitalares “no Somos Compras, ACE – parecendo ser este o facto 
considerado pelo Tribunal de Contas como sendo susceptível de integrar uma eventual infracção 
financeira”245. 

                                                 
245 Referem, ainda, uma outra situação – “A eventual responsabilidade financeira pela inobservância pelo Somos Compras, ACE, das 
regras da contratação pública” – que não tendo sido evidenciada no Relato, uma vez que os Centros Hospitalares não adquiriram 
quaisquer bens ao Somos Compras, ACE, ao abrigo dos procedimentos por este realizados, alguns dos quais ilegais, não se verificando 
nesta situação qualquer despesa pública (cfr. ponto 12.4.2. do Relatório), não será objecto de tratamento autónomo. 
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Argumentam os responsáveis que “(…) a constituição de um ACE, inclusivamente com parceiros 
privados, não se encontrava (…) nem se encontra (…), sujeita às regras da contratação pública. Quer 
o SUCH (…) quer os” Centros Hospitalares “(…), procederam nos termos da lei aplicável – a saber, a 
Lei n.º 4/73, de 4 de Junho e o Decreto-Lei n.º 430/75, de 25 de Agosto - à constituição de ACE “a fim 
de melhorar as condições de exercício ou de resultado das suas actividades” (cfr. Base I, n.º 1, da Lei 
n.º 4/73). 
 
A este propósito, importa esclarecer que os factos identificados na auditoria como configurando 
eventuais infracções financeiras susceptíveis de gerar responsabilidade financeira sancionatória não 
respeitam ao contrato de constituição do Somos Compras, ACE, celebrado em 2007, cuja formação 
não estava incluída no âmbito de aplicação do regime jurídico da contratação pública então vigente, 
mas sim à celebração, pelos Centros Hospitalares, dos contratos de aquisição de serviços de 
compras e logística (contratos de adesão), em Outubro de 2008, uma vez que sendo estes contratos 
de aquisição de serviços e estando sujeitos ao regime jurídico da contratação pública, não foram 
precedidos dos procedimentos de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação, 
previstos no artigo 20º, n.º 1, alínea b), do CCP. 
 
Não se olvida, porém, que os três Centros Hospitalares de Lisboa eram parceiros institucionais do 
Somos Compras, ACE, desde a sua constituição, pelo que tendo o ACE como objecto a 
implementação das estruturas de serviços partilhados e a prestação dos serviços por eles 
implementados ao SUCH e às entidades associadas do SUCH, a aquisição de serviços ao ACE por 
aqueles Centros Hospitalares, seria, no âmbito da parceria constituída, uma consequência natural 
dessa participação. 
 
Contudo, sendo a celebração de contratos públicos uma actividade legalmente vinculada, não se 
pode admitir que, por causa de um acto contratual anterior que determina (ou antevê) a celebração 
futura de contratos públicos, o regime legal deixasse de ser aplicado. Tal manobra, prejudicaria o 
efeito útil do regime da contratação pública, que para além de garantir a sã concorrência entre os 
operadores económicos, visa também garantir a boa gestão dos dinheiros públicos, através da 
escolha da melhor proposta técnica e económica. Ora, como se viu, no caso concreto, nem o 
parceiro privado do Somos Compras, ACE246, foi sujeito a qualquer procedimento que garantisse 
aquele efeito útil247, nem posteriormente a atribuição em concreto dos contratos públicos pelos 
Centros Hospitalares foi sujeita a qualquer procedimento. 
 
Alegam, ainda, os responsáveis dos Centros Hospitalares que, também, não se verifica o 
pressuposto da culpa “mesmo na menos agravada forma de negligência”, “(…) na medida em que 
não houve, designadamente, qualquer omissão de deveres de diligência, sendo absolutamente 
fundada e justificada (após as diligências efectuadas e o enquadramento histórico da situação) a 
convicção dos membros do Conselho de Administração” dos Centros Hospitalares “da legalidade de 
todo o processo de adesão”, invocando para o efeito os pareceres do Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República, a vinculação dos Centros Hospitalares “às orientações da Tutela, 
no sentido de se proceder à centralização de aquisições de bens e serviços no sector da Saúde, 
constituindo o Somos Compras, ACE, uma das estruturas necessárias para atingir tal desiderato”, 

                                                 
246 Cujos interesses, como referido no ponto 12.1.1. eram os de qualquer operador privado - o interesse lucrativo, essencialmente por via 
da remuneração dos respectivos contributos para o ACE e o interesse na obtenção de know how sobre as especificidades do Sector 
Público da saúde. 
247 Porque tratando-se formalmente de um contrato de constituição de um Agrupamento Complementar de Empresas, o mesmo não 
estava sujeito àqueles procedimentos. 
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invocando, entre outros, diversos actos do Governo, alguns dos quais constantes do Anexo IV do 
Relatório, e dos quais parece resultar aquela orientação. 
 
Relativamente aos pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, o 
argumento não colhe porquanto os mesmos se referiam às relações entre as entidades públicas 
adjudicantes e o SUCH, sem intervenção de entidades terceiras, e consideravam248 que, nas 
situações em que o SUCH carecesse de contratar a aquisição de bens e serviços a entidades 
terceiras, essa sua actividade situava-se já num plano alheio ao do regime da cooperação material 
entre associados e encontrava-se sujeita ao regime jurídico da contratação pública, referindo que o 
SUCH se incluía, “entre as entidades equiparadas a organismos de direito público” para efeitos de 
aplicação do regime jurídico da contratação pública249. 
 
Ora na criação dos serviços partilhados era evidente que o SUCH teria de recorrer a entidades 
externas, uma vez que conforme referido no ponto 12.1 do Relatório, o mesmo não possuía 
competências internas para os desenvolver. A nuance na criação dos serviços partilhados é que em 
vez de o SUCH recorrer aos meios tradicionais de aquisição de serviços, que o obrigaria a aplicar as 
regras da contratação pública250, constituiu Agrupamentos Complementares de Empresas, através 
dos quais adquiriu serviços a operadores económicos que foram remunerados por via do 
pagamento dos respectivos contributos para o ACE. 
 
A atribuição de contratos públicos251 a entidades que já não se inseriam no estrito plano das 
relações entre o SUCH e as entidades públicas adjudicantes e que por isso já não se enquadravam 
na doutrina dos pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, devia ter 
suscitado dúvidas nos gestores que, encontrando-se investidos no exercício de funções públicas, 
possuem um conhecimento acrescido da disciplina jurídica que rege a gestão de recursos públicos. 
 
Quanto “às orientações da Tutela, no sentido de se proceder à centralização de aquisições de bens e 
serviços no sector da Saúde, constituindo o Somos Compras, ACE, uma das estruturas necessárias 
para atingir tal desiderato”, importa reforçar que os três Centros Hospitalares aderentes dos 
serviços partilhados de compras e logística são entidades públicas empresarias, sujeitas, na sua 
gestão, aos poderes de superintendência e tutela previstos na lei, designadamente no Decreto-Lei 
n.º 558/99, na redacção do Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto, e no Decreto-Lei n.º 
233/2005, de 29 de Dezembro, dos quais não resultava à data da celebração do contrato de adesão 
aos serviços partilhados252 qualquer obrigatoriedade de adesão a tais serviços. Assim, sabendo que 
os serviços partilhados iam ser disponibilizados por uma entidade (o Somos Compras, ACE) que 
integrava um operador económico privado, sem sujeição às regras da contratação pública, deviam 

                                                 
248 Parecer n.º 145/2001. 
249 8ª Conclusão do Parecer n.º 145/2001. 
250 Quer porque seja considerado ele próprio uma entidade adjudicante, quer porque, nas relações até recentemente existentes entre o 
SUCH e as entidades públicas adjudicantes aquele era visto como um “prolongamento” destas entidades, sendo-lhe exigível tal como 
sucede com estas, a observância das regras da contratação pública. Vide, a este propósito, Cláudia Viana, “Contratos públicos “in house”, 
em especial, as relações contratuais entre municípios e empresas municipais e intermunicipais”, in Direito Regional e Local, 
Outubro/Dezembro de 2007. 
251 No caso concreto, os contratos de adesão aos serviços partilhados. 
252 E, actualmente, continua a não resultar, dos diplomas citados, este tipo de vinculação. O artigo 4º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 19/2010, 
de 22 de Março, que criou a SPMS, EPE, estabeleceu, no entanto, a possibilidade de, por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da saúde, ser determinada a utilização dos serviços partilhados disponibilizados pela SPMS, EPE, com carácter de generalidade, 
para a totalidade ou parte dos serviços e instituições do SNS ou dos órgãos e serviços do Ministério da Saúde. Embora, ainda, sem 
carácter imperativo, o Despacho n.º 10760/2010, de 22 de Junho, do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde, publicado 
no DR 2ªS, n.º 124, de 29 de Junho, relativo à elaboração de planos de redução de despesa pelos hospitais integrados no sector 
empresarial do Estado e extensível aos hospitais do sector público administrativo, determina que estas entidades recorram à informação 
da SPMS, EPE, previamente à aquisição de material clínico e medicamentos. 
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os responsáveis dos mesmos ter actuado com maior prudência. Em sede de responsabilidade 
financeira, o gestor público tem de conseguir demonstrar que obteve a melhor utilização possível 
dos recursos públicos, traduzida não só no melhor resultado ao mais baixo custo, mas também no 
respeito pelas regras estabelecidas. No caso concreto, os Centros Hospitalares aderiram a um 
serviço, em Outubro de 2008, que ainda não se encontrava preparado para lhes prestar os serviços 
pretendidos, conforme demonstrado nos pontos 12.4.1 e 12.4.2., e assumiram um compromisso 
que violou o regime jurídico aplicável às aquisições de serviços. 
 
Ainda, assim, considerando o envolvimento do Governo e da Tutela na criação dos serviços 
partilhados, o racional económico que está na base da criação de serviços partilhados e a vontade 
dos responsáveis pelas entidades aderentes aos serviços partilhados darem o seu contributo a uma 
experiência que, se bem sucedida, poderia contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de 
Saúde, conclui-se que os mesmos não actuaram com a intenção de violar o regime jurídico da 
contratação pública. 
 
Ademais, o primeiro Relatório do Tribunal de Contas que se debruçou sobre uma situação em que 
se verificou haver a intervenção, na prestação do serviço à entidade pública adjudicante, de uma 
entidade participada pelo SUCH, o SUCH-Dalkia, ACE, foi o Relatório de Auditoria n.º 18/2009 – 2ª S, 
de 28 de Maio, relativo ao Hospital Garcia de Orta, EPE, não se conhecendo recomendação 
constante de relatório final de qualquer órgão de controlo interno, no sentido da correcção das 
irregularidades detectadas na presente auditoria. Nesta conformidade, encontram-se preenchidos 
os pressupostos para a relevação pelo Tribunal da eventual responsabilidade financeira 
sancionatória, constantes das alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada 
pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Embora os textos das alegações, dos responsáveis e ex-responsáveis das Administrações Regionais 
de Saúde do Algarve e do Centro, institutos públicos, não sejam coincidentes, as mesmas recorrem 
a argumentos semelhantes aos dos três Centros Hospitalares, destacando-se, por mais pertinentes 
para a matéria controvertida, os seguintes: 

 
 A inexistência de facto ilícito, porquanto: 

i) as relações entre os associados e o SUCH, situando-se, “ainda, materialmente, no plano 
da auto-satisfação das necessidades da Administração” encontram-se excluídas da 
aplicação das regras da contratação pública, tal como propugnado nos pareceres do 
Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, subsumindo-se, ainda, com a 
entrada em vigor do CCP, nos requisitos do respectivo artigo 5º, n.º 2; 

ii) a constituição do ACE, levada a cabo pelo SUCH “não se encontrava (…) nem encontra 
(…) sujeita à regras da contratação pública”; 

 A inexistência de culpa, pois os respectivos Conselhos Directivos agiram de boa-fé, na 
convicção de estarem a actuar em conformidade com a lei e com as orientações do 
Governo e da Tutela no que concerne ao recurso aos serviços partilhados, “constituindo o 
Somos Pessoas, ACE, uma das estruturas necessárias para atingir tal desiderato”, e de que a 
“adesão a um serviço partilhado de vencimentos, para além de permitir uma racionalização 
da estrutura de pessoal e, a prazo, se traduzir numa significativa redução de custos, 
constituiu uma oportunidade para a melhoria e modernização dos processos de gestão e 
administração dos recursos humanos e dos sistemas de recolha e tratamento de dados da 
área do pessoal”. 
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Alegam, ainda, os responsáveis da ARS Algarve a inexistência de um dever jurídico de controlo da 
legalidade dos procedimentos pré-contratuais realizados pelo SUCH na sua relação com terceiros 
pelas entidades públicas adjudicantes e suscitam a questão da não retroactividade dos ilícitos 
sancionatórios. 
 
Todas as questões levantadas foram já objecto deste e de outros pontos (7.5, 7.6.1.2, 7.6.2.1) do 
Relatório, remetendo-se para aí o seu tratamento. 
 
Quanto aos argumentos dos responsáveis de ambas as ARS, com os quais pretendem sustentar a 
inexistência de culpa, considera-se ser extensível aos responsáveis das ARS o referido a propósito 
da responsabilidade dos responsáveis dos três Centros Hospitalares de Lisboa pela adesão ao 
serviço partilhado de compras e logística, sendo de relevar a eventual responsabilidade financeira 
sancionatória dos membros do Conselho Directivo de ambas as ARS, por se verificarem preenchidos 
os pressupostos constantes das alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada 
pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Quanto à eventual responsabilidade dos membros do Conselho de Administração do SUCH, evocam 
estes, como já referido nos pontos 7.6.2.1 e 7.6.2.2, para os quais se remete, a violação dos 
princípios constitucionais da protecção da confiança e da não retroactividade dos ilícitos 
sancionatório e a inexistência de facto ilícito e culposo quanto aos actos por eles praticados. 
 
Argumentam, ainda, sobre o cometimento dos serviços ao Somos Pessoas, ACE, e ao Somos 
Compras, ACE, que “(…)não é seguro afirmar-se que não está aqui em causa, ainda, a prestação de 
um serviço ao abrigo de uma relação in house, uma vez que, por intermédio do SUCH (…), o controlo 
exercido pelos associados é estendido (…)” aos próprios ACE. 
 
A este respeito evoca-se, uma vez mais, a jurisprudência comunitária que, tal como os alegantes 
referem, “entende que a participação de privados obsta à verificação de uma tal relação”. O facto 
de o artigo 5º, n.º 2, do CCP, nada dizer quanto à exclusão de entidades de capital misto do 
conceito de contratação in house, como argúem, ainda, os alegantes, não contraria uma 
interpretação, como a já defendida pelo Tribunal de Contas, em 1ª Secção, que pretende 
salvaguardar os princípios que enformam o regime jurídico dos contratos públicos – da 
transparência, da igualdade, da concorrência – evitando que através de situações alegadamente 
excluídas do regime da contratação pública venham a beneficiar agentes económicos em 
detrimento de outros que não tiveram a mesma oportunidade. A transparência e a contestabilidade 
dos processos de adjudicação são também um meio importante das entidades públicas obterem os 
melhores serviços/bens ao melhor preço e qualidade. 
 
Contudo, nesta matéria, releva-se a eventual responsabilidade financeira dos membros do Conselho 
de Administração do SUCH, porquanto se encontram igualmente preenchidos os pressupostos 
constantes das alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 
48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto: 

 Face ao referido no ponto 7.6.2.2, em especial na alínea ii), e sem prejuízo do nele exposto, 
entende-se que a não realização do procedimento de contratação legalmente exigível só 
lhes pode ser imputada a título de negligência; 

 O primeiro Relatório do Tribunal de Contas que se debruçou sobre uma situação em que se 
verificou haver a intervenção, na prestação do serviço à entidade pública adjudicante, de 
uma entidade participada pelo SUCH, foi o Relatório de Auditoria n.º 18/2009 – 2ª S, de 28 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 108 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

de Maio, relativo ao Hospital Garcia de Orta, EPE, posterior às situações identificadas na 
auditoria; 

 Não se conhece recomendação constante de relatório final de qualquer órgão de controlo 
interno, no sentido da correcção das irregularidades detectadas, nem qualquer juízo de 
censura que sobre a matéria em causa tenha recaído sobre os responsáveis indiciados. 

Nesta matéria, considera-se ser, ainda, de realçar que a constituição das unidades de serviços 
partilhados foi uma resposta a uma necessidade da tutela e dos respectivos associados que 
aprovaram e homologaram uma alteração dos estatutos que permitiu a constituição pelo SUCH das 
unidades de serviços partilhados, bem como a estratégia de constituição dos serviços partilhados e 
a criação de cada um dos novos agrupamentos. 
 

12.1.2. A falência da estratégia de constituição dos serviços partilhados pelo 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

 
No final de 2008 e início de 2009, eram já evidentes os desvios entre as projecções económico-
financeiras constantes dos estudos de viabilidade económica de cada ACE e os dados reais253, 
conforme se evidencia nos pontos do Relatório relativos a cada ACE. Já então os serviços 
partilhados operados pelos ACE, não estavam a conseguir demonstrar os “sucessos imediatos” e a 
“geração de valor” para o Erário Público254, manifestando ainda dificuldades em obter a adesão 
voluntária de entidades públicas do Sector da Saúde. 
 
A estratégia de constituição dos serviços partilhados apresentou desde logo fragilidades ao nível: 
 

 Da falta de conhecimentos do SUCH e do parceiro privado sobre as idiossincrasias do 
Sector Público da Saúde 

Nem o SUCH, nem o parceiro privado dominavam as idiossincrasias específicas do Sector 
Público da Saúde. De acordo com o estudo “Criação da unidade de serviços partilhados de 
Saúde”, de Dezembro de 2008, da The Boston Consulting Group, que propugnava a criação de 
uma entidade pública empresarial de serviços partilhados da saúde: cerca de 80% das compras 
do SNS são específicas do Sector da Saúde, o que implica um elevado conhecimento de 
produtos e fornecedores; cerca de 80% dos recursos humanos do SNS são específicos do Sector 
da Saúde, implicando um conhecimento específico das carreiras e regimes de trabalho; as 
instituições do Sector Público da saúde aplicam o Plano Oficial de Contas do Ministério da 
Saúde (POCMS)255. 
 
A falta de competências específicas sobre o sector dificultou a comunicação com as áreas 
administrativas das entidades públicas adjudicantes, aumentando ainda mais a resistência à 
mudança que estes processos já por si (naturalmente) suscitam e tornou a implementação dos 
serviços partilhados muito dependente da disponibilidade dessas áreas, que, considerando a 

                                                 
253 Os estudos de viabilidade económica iniciais previam, também, a recuperação integral do investimento na estrutura nos primeiros 3/4 

anos. 
254 Estudos realizados, por solicitação do SUCH, pelas empresas The Boston Consulting Group, “Criação da Unidade de Serviços Partlhados 
de Saúde”, de 8 de Dezembro de 2008, e pela Augusto Mateus & Associados - Sociedade de Consultores, Lda, “SUCH-SOMOS SPS: Plano 
de Sustentabilidade 2010-2015 – Relatório Preliminar”, de Outubro de 2009, estimam que os ganhos (traduzidos em redução de custos 
do Serviço Nacional de Saúde) com a adesão generalizada das instituições do Serviço Nacional de Saúde aos serviços partilhados em 
saúde nas áreas das compras e logística, gestão de recursos humanos e gestão administrativa e financeira (disponibilizados até ao 
momento pelos ACE criados pelo SUCH) e na área de tecnologias e sistemas de informação poderão ascender de € 230.000.000 a 
€ 400.000.000/ano. 
255 Aprovado pela Portaria n.º 898/2000, de 28 de Setembro. As entidades públicas empresariais do Sector da Saúde aplicam igualmente 
este Plano Oficial, embora adaptado, cfr. artigo 24º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e Despacho Conjunto dos Ministros 
de Estado e das Finanças e da Saúde n.º 17 164/2006, de 7 de Junho, publicado no DR 2ªS, n.º 164, de 25 de Agosto. 
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necessidade de desenvolverem a sua actividade normal, encontravam-se impedidas de 
colaborar com o ACE conforme seria desejável para a obtenção de sucessos imediatos, cuja 
demonstração era essencial para a escalagem dos serviços partilhados. 
 
A dependência referida estendeu-se, também, à Administração Central do Sistema de Saúde. IP, 
(ACSS, IP), que tem por missão “(…) administrar os recursos humanos, financeiros, instalações e 
equipamentos, sistemas e tecnologias da informação do Serviço Nacional de Saúde (…)”, e que 
vem, desde há longos anos256, a assegurar o desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação de contabilidade e de recursos humanos da grande maioria das entidades públicas 
prestadoras de cuidados de saúde, bem como de unidade ministerial de compras do Ministério 
da Saúde. 

 
Não fosse a colaboração que os técnicos e dirigentes das entidades públicas prestaram, a título 
gratuito, aos ACE, no processo de implementação dos serviços partilhados, estes ainda 
registariam maiores atrasos e dificuldades do que aquelas que se verificaram. 

 

 Da falta de capacidade financeira dos ACE 
Sem capital próprio, os contratos constitutivos dos ACE estabeleciam que a actividade dos 
mesmos seria financiada através de recursos próprios, de aportes de capital dos agrupados a 
título de empréstimo e pelo financiamento de terceiros, incluindo empréstimos bancários257. 
 
Considerando a escassez de recursos próprios e o facto de nunca os agrupados terem aportado 
capital para os ACE, o recurso ao crédito bancário tem sido a principal fonte de financiamento. 
Em 31 de Dezembro de 2008, as dívidas a instituições de crédito dos ACE ascendiam a 
€ 23.626.700,00258-259, e os custos financeiros suportados com aqueles empréstimos já 
totalizavam € 1.267.455,04260. 
 

 A situação específica do Somos Compras, ACE 
No início do projecto (Abril de 2007) admitiu-se que o arranque abrangesse todos os serviços a 
prestar pelo ACE nas áreas das compras e da logística. Em Janeiro 2008, porém, decidiu-se pela 
implementação faseada, com vista a assegurar um maior controlo e segurança do processo. 
Sem questionar esta opção, salienta-se que a mesma deveria ter sido tomada logo aquando da 
constituição do ACE, evitando assim custos desnecessários com a implementação dos serviços 
de logística261. 

 
Considerando os responsáveis do SUCH que foram, principalmente, os factores exógenos, 
sintetizados no ponto 7.4.1 do Relatório, que comprometeram a execução do plano estratégico da 
Associação, os mesmos argumentam, também, “que nenhuma das (duas) fragilidades apontadas” 
supra “se afigura verdadeira – a saber, (i) falta de conhecimentos do SUCH e do parceiro privado 
sobre as idiossincrasias do Sector Público, tornando a implementação dos serviços partilhados muito 

                                                 
256 Anteriormente através do IGIF. 
257 Cfr. artigo 25º dos contratos constitutivos dos ACE. 
258 Em 2008, Somos Pessoas, ACE - € 2.900.000,00; Somos Contas, ACE – € 11.000.000,00; Somos Compras, ACE - € 9.726.700,00. Em 
2009, Somos Pessoas, ACE - € 4.750.000,00; Somos Contas, ACE - € 14.600.000,00; Somos Compras, ACE - € 13.839.010,00  – vide pontos 
do Relatório e Anexos sobre situação financeira dos ACE. 
259 Representando 101,02% e 143,02% dos capitais próprios do SUCH em 2007 (€ 23.388.009,90) e 2008 (€ 15.885.554,21), 
respectivamente. Se este endividamento fosse realizado pelo SUCH a decisão de contracção dos empréstimos teria de ser homologada 
pelo Ministro da Saúde. 
260 Considerando custos de financiamento registados em contas de custos e perdas, custos diferidos e de imobilizações em curso – vide 
pontos do Relatório e Anexos sobre situação financeira dos ACE. 
261 Designadamente com recursos humanos, que acabaram por ser dispensados já no decurso de 2008). 
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dependente da disponibilidade das áreas administrativas das entidades públicas adjudicantes, e (ii) 
falta de capacidade financeira dos ACE”, argumentando, quanto à primeira, que o SUCH “há mais de 
44 anos (…) detém reconhecidos conhecimento e experiência no Sector da Saúde” e que “a escolha 
dos parceiros privados que iriam integrar os respectivos ACE ter, justamente, resultado da avaliação 
do conhecimento e experiência que estes possuíam na implementação de serviços partilhados na 
área da saúde”. Referem ainda desconhecer, quanto à primeira fragilidade apontada, “quais os 
elementos que foram tidos em consideração para qualificar a implementação dos serviços 
partilhados como muito dependente da colaboração das áreas administrativas das entidades 
públicas”.  
 
No que concerne à “falta de capacidade financeira dos ACE”, alegam que “a circunstância dos ACE 
terem sido constituídos sem capital (…) tornaram inevitável o recurso ao crédito bancário, o qual, 
constituindo a única forma de financiamento externo possível, partiu de uma deliberação consciente 
e ponderada”, pelo que, considerando entre outros factores, que “tendo sido adoptadas, no ano de 
2009, quer na Assembleia Geral Extraordinária de 3 de Julho, quer pelo Governo em 17 de Setembro, 
medidas de correcção estratégica dos factores críticos geradores de ameaça à sustentabilidade e 
autonomia do SUCH - estranha-se e refuta-se totalmente a acusação expressa no Relato de que foi 
prosseguida neste período uma política de financiamento irreflectida”. 
 
Quanto à “falta de conhecimentos do SUCH e do parceiro privado sobre as idiossincrasias do Sector 
Público, tornando a implementação dos serviços partilhados muito dependente da disponibilidade 
das áreas administrativas das entidades públicas adjudicantes”, nunca se pôs em causa a 
experiência do SUCH no que concerne à sua actividade nas áreas de negócio tradicionais, como a 
alimentação, lavandaria, gestão de resíduos. Contudo, o SUCH não possuía qualquer experiência 
nas áreas de gestão de recursos humanos, de gestão financeira e contabilística e de compras e 
logística de produtos específicos do sector da saúde (v.g. medicamentos e material de consumo 
clínico)262. Da mesma forma, não se colocou em causa o conhecimento e experiência dos parceiros 
privados na implementação de serviços partilhados na área da saúde. 
 
Contudo, verificou-se que nem o SUCH nem os parceiros privados dos ACE, dominavam as 
idiossincrasias do Sector Público da Saúde que implicam um elevado conhecimento quer da 
legislação sobre os regimes de trabalho e de carreira quer do POCMS quer dos produtos a adquirir 
estando muito dependentes das áreas administrativas das entidades públicas adjudicantes, esta 
conclusão encontra-se sumariamente desenvolvida nos pontos relativos a cada um dos ACE, a 
saber: Somos Compras, ACE – ponto 12.2.2263; Somos Contas, ACE - ponto 12.3264; Somos Compras, 
ACE - 12.4.1265. 

                                                 
262 O próprio SUCH aplica, internamente, o regime do contrato individual de trabalho, o Plano Oficial de Contabilidade e não existe 
evidências de que no exercício da sua actividade tenha adquiridos produtos específicos do sector da saúde. 
263 Onde, entre outros aspectos, se refere que aumentou a diversidade e a frequência de erros no processamento salarial, destacando-se, 
entre outros: declarações anuais de vencimento erradas; recibos com reposições superiores aos abonos; ausência de limites ao 
pagamento das unidades contratualizadas; centros de custo errados; categorias profissionais erradas; bases de incidência de descontos 
para IRS e ADSE erradas. A correcção destes erros, alguns dos quais evitáveis se houvesse um domínio da legislação do sector, tornou 
mais demorada a tarefa de conferência do processamento salarial por parte dos funcionários das entidades adjudicantes. 
264 Onde se referem a colaboração e o apoio que os técnicos da ARSC prestaram ao processo de adesão, com aumento do volume de 
trabalho (inúmeras reuniões, deslocações, análise de documentos, revisões de modelos de processos, etc.). 
265 Onde se refere, nomeadamente, que o trabalho realizado, em 2008 e 2009, de criação do ficheiro mestre, de definição das 
especificações técnicas dos produtos e dos critérios de avaliação e adjudicação a utilizar nos procedimentos de contratação pública, foi 
feito essencialmente com recurso a profissionais das entidades hospitalares, para além de outros contratados pelo próprio Somos 
Compras, ACE, e a deliberação do Conselho de Administração do CHLC que autorizou a facturação ao Somos Compras, ACE, dos serviços 
prestados ao Agrupamento, nomeadamente quanto ao tempo dispendido pelos colaboradores daquele centro hospitalar em “(…) prestar 
as informações necessárias, participar em reuniões, efectuar a formação para a utilização do software e realizar o alinhamento dos 
artigos(…). 
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No que concerne à “falta de capacidade financeira dos ACE” as observações produzidas pelos 
alegantes em nada contrariam as observações do Relato quanto àquela fragilidade, apenas referem 
que o recurso ao crédito bancário era inevitável, considerando que os ACE não tinham capital 
próprio, e contestam a conclusão “de que foi prosseguida neste período uma política de 
financiamento irreflectida”, que, no entanto, é evidente se atentarmos no exemplo dado do rácio 
de autonomia financeira, que passou de 0,38, em 2005, para 0,11, em 2009, em consequência do 
impacto nas contas do SUCH dos resultados negativos dos ACE (vide ponto 13). 
 

12.1.3. A criação pelo Governo da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, EPE 

 
A consideração de que os objectivos que estiveram na génese da criação dos serviços partilhados 
para a área da Saúde seriam melhor concretizados por uma pessoa colectiva de direito público de 
natureza empresarial266 e as decisões de recusa de visto do Tribunal de Contas267, estiveram na base 
da criação, pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de Março, da “SPMS – Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE” uma entidade de direito público de natureza empresarial, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial cujas atribuições são “a 
prestação de serviços partilhados específicos da área da saúde em matéria de compras e logística, 
financeiros e recursos humanos aos estabelecimentos e serviços do SNS, independentemente da sua 
natureza jurídica, bem como aos órgãos e serviços do Ministério da Saúde e a quaisquer outras 
entidades, quando executem actividades específicas da área da saúde” 268. 
 
De princípio a SPMS, que beneficia do direito exclusivo de exercer a actividade de disponibilização 
dos serviços partilhados específicos da área da saúde aos estabelecimentos e serviços do SNS e aos 
órgãos e serviços do Ministério da Saúde, prestará serviços nos casos em que estes recorram a uma 
solução de serviços partilhados para assegurar o exercício daquelas funções. Contudo, por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, a utilização dos serviços 
partilhados disponibilizados pela SPMS pode ser determinada, com carácter de generalidade, para a 
totalidade ou parte daqueles estabelecimentos e serviços, podendo os contratos-programa a 
celebrar com os hospitais EPE estabelecer a forma de articulação entre a SPMS e essas entidades269. 
 
A SPMS sucederá nas posições jurídicas dos ACE criados pelo SUCH, nos termos e condições 
estabelecidos em acordo a celebrar entre a SPMS e aquelas entidades270. Essas posições jurídicas 
compreendem a universalidade de bens e direitos detida por cada um dos Agrupamentos, e afecta 

                                                 
266 No preâmbulo do diploma pode-se ler: “A criação de uma pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial, dotada de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que tenha por objecto principal a prestação de serviços em matéria de compras e 
logística, de serviços financeiros e de recursos humanos, em moldes empresariais, é a solução que melhor pode corresponder à 
concretização dos objectivos definidos”. 
267 Cfr. comunicado do Conselho de Ministros de 17 de Março de 2009. As decisões de recusa de visto relativas aos serviços partilhados 
criados pelo SUCH foram as seguintes: Proc.º n.º 1045/2009 - Acórdão nº 159/2009 -29.Out-1.ª S/SS - “Protocolo de Adesão ao Serviço 
Partilhado de Recursos Humanos”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., e o SUCH; Proc.º 1807/2009 - 
Acórdão n.º 4/2010, de 23 de Fevereiro – “Protocolo de adesão ao centro de processamento de contabilidade e finanças”, celebrado 
entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e o SUCH; Proc.º 1825/2009 - Acórdão n.º 6/2010, de 25 de Fevereiro - 
“Protocolo de adesão ao centro de processamento de contabilidade e finanças”, celebrado entre a Administração Regional de Saúde do 
Norte, IP, e o SUCH; Proc.º n.º 1615/2009 – Acórdão n.º 171/2009, de 4 de Dezembro - Protocolo de articulação entre a ACSS e o Somos 
Compras, ACE. 
268 Artigo 3º, n.º 1. 
269 Artigo 4º. 
270 E homologado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. De acordo com informação prestada pelo 
Chefe de Gabinete da Ministra da Saúde, por ofício de 15 de Setembro de 2010, o acordo referido encontra-se a ser finalizado. Até à sua 
homologação a SPMS, EPE, encontra-se em fase de instalação e os Agrupamentos Complementares de Empresas criados pelo SUCH 
continuam em actividade. O acordo reportará os seus efeitos a 31 de Maio de 2010. 
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ao exercício dos serviços partilhados, e abrange todo o activo e passivo, património físico e jurídico 
e posições em contratos em vigor que integram aquelas universalidades271. 
 
Tendo sido solicitado, através do Gabinete da Ministra da Saúde, os estudos técnicos, 
nomeadamente do plano do projecto, na óptica do investimento, da exploração e do 
financiamento, que demonstrassem a viabilidade e a racionalidade económicas da nova entidade 
pela assunção das posições jurídicas dos ACE, prevista no Decreto-Lei n.º 19/2010, verificou-se que, 
em 15 de Setembro de 2010, esses estudos que, de acordo com as regras da boa gestão deviam ter 
sustentado a priori a decisão de criação da SPMS, encontravam-se, ainda, em elaboração. 
 
A assunção pela SPMS das posições jurídicas dos ACE criados pelo SUCH, tal como alegadamente 
previsto, redundará na utilização por esta entidade de meios físicos, tecnológicos e financeiros que 
não foram adquiridos, pelo SUCH, nas melhores condições de mercado e no respeito pelo regime 
jurídico da contratação pública. 

 

12.2. Somos Pessoas, ACE 
 
O Somos Pessoas, ACE, foi criado em Junho de 2007 para prestar serviços em gestão de recursos 
humanos e processamento de salários a entidades do Sector da Saúde, tendo iniciado a sua 
actividade como prestador de serviços em Março de 2008. 
 
O Agrupamento era composto pelo SUCH (com uma participação de 95%) e pela Capgemini 
Portugal, Serviços de Consultoria e Informática, SA (com uma participação de 5%). 
 

O estudo de viabilidade económica que sustentou a constituição do Somos Pessoas, ACE272, cuja 
análise consta em detalhe do Anexo V apresentava várias incorrecções graves273 que, depois de 
corrigidas, demonstravam a rentabilidade negativa do projecto e um excesso de optimismo quanto 
ao número de adesões274 e quanto às poupanças para os aderentes275. 
 
A 3 de Outubro de 2007, o CA do Somos Pessoas, ACE, deliberou aprovar a revisão do preçário 
previsto nesse estudo de viabilidade económica, tendo fixado o valor de € 5,25 por recibo 
processado durante os três primeiros anos de actividade do Agrupamento e uma diminuição para 
€ 4,71 e € 4,64, em 2011 e 2012, respectivamente. Esta revisão do preço determinou que o break 
even (de acordo com o referido estudo de avaliação) só seria atingido ao 4º ano de actividade do 
ACE. 
 
Em Fevereiro de 2009, no seguimento da adopção de uma estratégia de alargamento da oferta 
tradicional de processamento de salários às áreas da formação e da avaliação do desempenho, foi 

                                                 
271 Artigo 11º. Em 15 de Setembro de 2010, o Balanço de Abertura da Entidade que reflectirá a sucessão, pela SPMS, EPE, nas posições 
jurídicas dos ACE, encontrava-se em elaboração. 
272 Business case SUCH/Capgemini de 31 de Maio de 2007. 
273 Foram considerados 14 meses de processamento salarial (em vez de 12) e 67 meses de actividade do ACE (em vez de 60). Em sede de 
contraditório o CA do SUCH refere que a diferença entre “12 vs 14” meses de processamento respeita a “(…) processamentos potenciais 
adicionais que poderiam ocorrer, como por exemplo veio a suceder em 2009 na Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., aquando 
do processamento adicional de horas extraordinárias, e no SUCH.”. Embora se afirme que não se tratou de nenhum lapso mas da 
possibilidade de existirem processamentos adicionais, a afirmação não colhe por ser improvável que todos os anos (de vigência do ACE) e 
em todos os clientes fossem realizados 2 processamentos adicionais anuais. 
274 Considerando designadamente que algumas das entidades tidas inicialmente como potenciais aderentes - o Hospital de Santa Maria, 
EPE, e o Hospital de São João, EPE - apresentavam custos por salário processado (€ 5,81 e € 5,83) inferiores ao que foi definido como 
valor a cobrar inicialmente pelo ACE (€ 6,92), seria improvável que tais entidades viessem a aderir à externalização da função de 
processamento de vencimentos, o que aliás não se verificou. 
275 Menos € 2.369.704,76 do que o previsto. 
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revisto o estudo de viabilidade económica. Nessa revisão, foram corrigidas algumas das falhas do 
estudo inicial, nomeadamente na demonstração de resultados, mas foi mantido o pressuposto, 
excessivamente optimista, do n.º de vencimentos a processar nos anos de 2009 a 2012. 
 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH refere que “(…) as estimativas constantes do Business Plan 
revisto de Fevereiro de 2009 reflectiam com rigor as expectativas resultantes das Due Dilligence já 
realizadas (…). Concretamente, a expectativa real era de (…) 23.758 salários processados 
mensalmente (…) que permitiam e justificaram uma visão positiva da evolução do ACE”. 
 
As alegações apresentadas não alteram as conclusões formuladas. De facto, se a expectativa real 
em Fevereiro de 2009, era o processamento de 23.578 salários mensais, não se encontra 
justificação para os 40.000276 salários previstos processar mensalmente em 2009 que constava da 
revisão ao Business Plan. Acresce que, até àquele momento, já se tinha verificado que o n.º de 
vencimentos processados em 2008 tinha ficado bastante aquém do previsto no estudo inicial e não 
tinham sido celebrados quaisquer novos compromissos de adesão. 
 
Da análise da revisão ao estudo de viabilidade económica resulta ainda que o resultado acumulado 
positivo no final do período de vigência do ACE, decorreria exclusivamente da “nova oferta”, 
prevendo-se resultados negativos para a actividade de processamento de salários. Nesta actividade, 
o ACE, nos 5 anos em análise, propunha-se praticar preços aos aderentes inferiores ao preço de 
custo, o que não pode deixar de se qualificar como um acto de manifesta irracionalidade 
económica. 
 
No que respeita à situação económico-financeira do Agrupamento, em 2008 (Anexo V), destaca-se 
o resultado líquido negativo, no total de € 1.237.722,54, que foi directamente imputado aos 
membros do ACE na proporção das suas participações. No final desse ano, as dívidas a instituições 
de crédito (€ 2.900.000,00) já representavam 66,6% do total das dívidas a terceiros. Nesse ano, os 
juros suportados com o financiamento bancário ascenderam a € 120.699,62, em resultado do 
aumento do mesmo. 
 
Os custos incorridos em 2008 (€ 1.581.587,14) resultam, em grande parte, de fornecimentos e 
serviços externos, no total de € 903.487,37 (57,1%) e de amortizações do imobilizado, no total de 
€ 348.386,20 (22,0%). Verifica-se ainda que 36% dos custos totais respeitam à remuneração do 
contributo do agrupado CapGemini277-278, 22% a aquisições de bens/serviços informáticos e de 
tecnologia, 16% a salários, 13% a custos financeiros, 10% a outros custos e 4% à remuneração do 
contributo do agrupado SUCH278. 
 
O total de proveitos em 2008 foi de € 344.985,11, decorrentes essencialmente das prestações de 
serviços à ARS do Centro (47,5%) e ao SUCH (28,4%), o que veio a revelar-se insuficiente para 
suportar os custos associados às prestações e serviços (€ 1.458.962,11), originando um resultado 
operacional de € - 1.113.977,00. 
 
Os dados financeiros relativos ao exercício de 2009, evidenciam um novo resultado líquido do 
exercício negativo de aproximadamente € - 0,8 milhões. 

                                                 
276 Apesar das dificuldades em conseguir novas adesões em 2008 e do número de salários processados em 2008 ter ficado aquém do 
previsto no business plan inicial, na revisão de Fevereiro de 2009 desse documento, foi aumentado o número de salários previstos 
processar em 2009 de 38.000 para 40.000. 
277 Página 7 do Relatório e Contas de 2008. 
278 Remuneração dos contributos de agrupado cfr. Acordo de Agrupados. 
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Em sede de contraditório, o CA do SUCH refere que “(…) impõem-se uma referência específica ao 
acréscimo de custos incorridos com os projectos face ao(s) Business Plan Inicial(is) e seus motivos.  
 
O Somos Pessoas, ACE, enfrentou severas dificuldades em garantir por parte dos aderentes uma 
correcta utilização do novo sistema Meta4 com impacto ao nível do processamento mensal dos 
salários, devido nomeadamente aos seguintes factores: 

a) Deficiente qualidade dos dados existentes na solução de processamento de salários 
existente em RHV (…); 

b) Necessidade de correcções manuais a dados (…); 
c) Processo de extracção de dados enviados pela ACSS não estruturado (…); 
d) Inviabilização, pela ACSS, de várias sugestões de melhorias ao processo de migração; 
e) Acompanhamento in loco dos testes de paralelo (…); 

 
As disfunções sinteticamente sumariadas foram, como se disse, múltiplas. Da análise dos dados 
fácticos resulta, em qualquer caso, que a maioria dos erros se deve a problemas de carregamento de 
dados. Ora, com é sabido, a responsabilidade de todos os processos associados à migração e 
depuração dos dados da aplicação de salários do aderente para o Meta4 é da inteira 
responsabilidade de cada aderente. O processo nunca ocorreu de forma normal, obrigando a um 
investimento adicional do Somos Pessoas, ACE, no sentido de “limpar” os dados”. 
 

12.2.1.  Actividades desenvolvidas em Instituições Públicas 
 
O objectivo do Somos Pessoas, ACE, era oferecer uma solução tecnológica partilhada, designada 
Meta4, de processamento de remunerações e de gestão de recursos humanos, que aportasse 
elevados benefícios em qualidade e poupanças relevantes279. 

O primeiro cliente em produção foi a ARSALGARVE, em Março de 2008, seguida do SUCH, Somos 
Compras, ACE, Somos Contas, ACE, e ARSC, em Julho de 2008. O número de recibos processados 
durante 2008 foi de 65.699. A ARSN iniciou o processamento de salários através do Somos Pessoas, 
ACE, em Fevereiro de 2009. 
 
O processo de adesão aos serviços do Somos Pessoas, ACE, foi estruturado em duas fases: 

 Fase I – Levantamento e análise de processos280; 
 Fase II – Parametrização281 

 
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP  
 
Através de protocolo celebrado no dia 3 de Março de 2008, a ARSALGARVE aderiu aos serviços 
partilhados de gestão de recursos humanos. O protocolo tinha a duração de um ano e renovar-se-ia 
automaticamente282, nos mesmos termos e condições, por períodos sucessivos de um ano. Em 1 de 

                                                 
279 Fonte: Oferta de serviços – Serviços partilhados; Serviço de utilização Comum dos Hospitais. 
280 Durante a fase I o Somos Pessoas, ACE, procedia ao levantamento de tempos e custos, através da realização de questionários aos 
funcionários envolvidos nos processos relacionados com o processamento de vencimentos. Com base nesses levantamentos o 
Agrupamento produzia relatórios que sintetizavam a informação recolhida, nomeadamente quanto ao n.º de salários processados, ao n.º 
de colaboradores afectos ao processamento de vencimentos, aos custos da função (envolvendo custos salariais e custos com 
fornecimentos e serviços externos – recibos, material de escritório, espaço, servidores, comunicações e contratos de manutenção de 
aplicações informáticas), à tipologia das actividades desenvolvidas e ao apuramento de custos médios por salário processado. Esses 
relatórios eram apresentados às potenciais entidades aderentes e integravam o protocolo de adesão celebrado com o SUCH. 
281 Durante a fase II procediam-se a ajustamentos da parametrização da aplicação informática às especificidades de cada aderente. 
282 Excepto se denunciado por qualquer das partes com seis meses de antecedência em relação ao seu termo, inicial ou subsequente. 
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Março de 2009 foi celebrado um novo protocolo com o mesmo objecto e com o mesmo período de 
vigência, mas com algumas alterações respeitantes essencialmente aos capítulos da suspensão e 
cessação, alteração e resolução de diferendos. 
 
A cláusula sexta dos referidos protocolos estabelecia que “(…) a celebração e manutenção do 
protocolo têm como pressuposto a efectiva consecução pela ARS Algarve, como contrapartida da 
sua adesão ao CPRGRH283, de ganhos de eficiência efectivos em relação à situação verificada no 
Período de Referência (…)”, assim traduzido: 

 Custo por salário processado da ARSALGARVE antes da adesão aos serviços partilhados284, 
de € 7,36; 

 Preço por salário processado, a cobrar pelo Agrupamento, de € 5,25 (+IVA). 
 
O cálculo do custo por salário processado (€ 7,36) resultou da divisão dos custos285 mensais pelo n.º 
de recibos processados mensalmente (1.568), constituindo o anexo IV aos referidos protocolos. A 
ARSALGARVE não realizou nenhum estudo próprio para confirmação dos resultados desta 
informação, apesar de ter validado os mesmos em reunião de 25 de Setembro de 2007286. 
 
Em sede de contraditório, o CD da ARSALGARVE vem informar que “(…) quanto à falta de realização 
de estudos próprios, tal crítica só poderia proceder se se entendesse que o SUCH se preparou para 
ser um mero fornecedor em mercado e não, ao contrário do propósito da Associação e da 
prossecução dos seus próprios estatutos, da Tutela, dos associados, um Serviço Partilhado, 
cumprindo assim a sua missão e desígnio históricos”. 
 
Contudo, decorria claramente do objecto do contrato de adesão que estávamos perante uma 
aquisição de serviços de processamento de salários e que essa aquisição era feita contra o 
pagamento de um preço. 
 
Do referido anexo aos protocolos constava uma estimativa da redução do número de recursos 
humanos afectos à actividade de processamento de salários na ARSALGARVE após a externalização 
da função. Assim, foram estimadas duas fases de optimização: 

1. “(…) A 1ª fase corresponderia a um grau de automatização de processos, e de introdução de 
ferramentas, elevado, abrangendo a quase totalidade de processos envolvidos no 
processamento (gestão de dados pessoais, saídas de pessoal, desmaterialização do registo 
de absentismo, férias, trabalho suplementar para além do processamento em sentido 
estrito), permitindo uma redução de 50% do número de FTE´s287 actuais; 

2. A 2ª fase corresponde a um grau de automatização de processos e de introdução de 
ferramentas complementar, abrangendo os processos de ajudas de custo, i.e. permitindo 
uma redução de 60% do número de FTE´s actuais (…)”. 

 
Quanto aos pressupostos da optimização, o anexo aos protocolos referia que a 1ª fase implicava a 
utilização do portal de Employee Self Service, pelos funcionários da ARSALGARVE permitindo 
reduzir, de 9,70 para 5,31 FTE, os recursos humanos do lado da ARS necessários para a execução 

                                                 
283 Centro de Processamento de Remunerações e Gestão de Recursos Humanos. 
284 Estudo da responsabilidade e realizado pelo Somos Pessoas, ACE. Os dados foram recolhidos entre Julho e Agosto de 2007. 
285 Os custos anuais eram os seguintes: custos salariais € 127.939,00 (9,70 FTE´s); recibos € 124,00, material de escritório € 120,00; 
fornecimentos e serviços externos € 180,00; espaço € 1.200,00 e contratos de manutenção de aplicações € 8.982,00. A divisão da soma 
destes custos anuais pelo n.º de meses de processamento dá um custo mensal de € 11.545.  
286 Conforme ponto 2.2 do anexo IV ao protocolo de adesão ao serviço partilhado de recursos humanos. 
287 Full Time Equivalente ou Equivalente a Tempo Completo. É um método que mede o grau de envolvimento de um colaborador nas 
actividades de uma organização ou num determinado projecto. 
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das tarefas de processamento de salários. Numa 2ª fase, que incluía a automatização de processos 
no registo das ajudas de custo, seriam necessários apenas 4,98 FTE, o que representaria uma 
poupança de 4,72 FTE. 
 
Deste modo, considerando os dados do próprio estudo da entidade adjudicatária, é possível retirar 
as seguintes conclusões: 

 As poupanças estimadas para a ARSALGARVE, em custos salariais com recursos humanos 
eram de € 62.254,85 (€ 127.939,00, antes da adesão aos serviços partilhados, 
correspondentes a 9,70 FTE, para € 65.684,15, correspondentes a 4,98 FTE na 2ª fase de 
optimização); 

 O preço a cobrar por cada salário processado era de € 5,25 + IVA, o que perfazia  
€ 6,30; 

 Os custos com os recursos humanos que se manteriam na ARSALGARVE após a adesão aos 
serviços partilhados, seriam de € 65.684,15 anuais. Assim, mesmo que fossem eliminados 
todos os custos restantes (recibos, material de escritório, fornecimentos e serviços 
externos, espaço e contratos de manutenção de aplicações), o que não se verificou, ainda 
assim teríamos, na 2ª fase de optimização, custos retidos na ARSALGARVE por salário 
processado de € 3,49288. 

 
Em conclusão, a ARSALGARVE que apresentava custos por salário processado de € 7,36, aderiu a um 
processo de externalização da função de processamento de salários que, como o próprio estudo 
que fundamentou a decisão indicava, representava um significativo acréscimo de custos àquela 
função. De facto, com a externalização da função, mesmo na 2ª fase de optimização, o custo por 
salário processado na ARSALGARVE seria, no mínimo, de € 9,79 (€ 6,30 + € 3,49) por salário 
processado. 
 
Em sede de contraditório, o CD da ARSALGARVE refere que “(…) a comparação de custos antes e 
depois da adesão, não é legítima nem correcta porque se está a comparar soluções diferentes com 
potencialidades diferentes e não estão a ser considerados os ganhos indirectos de produtividade, 
mas apenas os custos directos de execução numa fase de arranque do projecto. 
 
O potencial de desenvolvimento da solução disponibilizada pelos serviços partilhados permite-nos 
perspectivar, a curto prazo, o desenvolvimento e integração de outros módulos aplicacionais, que 
irão possibilitar uma maior automatização de procedimentos (formação profissional e avaliação de 
desempenho), com melhorias significativas na qualidade da informação e na produtividade dos 
serviços; (…)”. 
 
Pelo exposto, para além do já referido no ponto 12.1.1. a propósito do procedimento de 
adjudicação dos serviços partilhados de gestão de recursos humanos, considera-se, ainda, que não 
estavam reunidos os requisitos gerais para a autorização da despesa, nomeadamente os da 
economia, eficiência e eficácia, previstos na alínea c) do n.º 6 do artigo 42º, da Lei n.º 91/2001, de 
20 de Agosto, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho. 
 
A violação dos preceitos em causa, pode configurar infracção financeira susceptível de gerar 
eventual responsabilidade financeira sancionatória, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 
2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e 
pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 

                                                 
288 € 65.684,15 / 12 meses de processamento salarial / n.º de recibos processados mensalmente (1.568). 
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Porém, pelo facto de não haver recomendação anterior do Tribunal de Contas ou de um órgão de 
controlo interno à ARS do Centro sobre esta irregularidade e de não existirem indícios de 
comportamento doloso, considerando o racional económico que está na base da criação de serviços 
partilhados, e a vontade dos responsáveis pelas entidades aderentes aos serviços partilhados darem 
o seu contributo a uma experiência que, se bem sucedida, poderia contribuir para a 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, considera-se estarem reunidos os pressupostos para 
a relevação da eventual responsabilidade financeira sancionatória, resultante da situação 
evidenciada, nos termos do disposto no artigo 65º, n.º 8, da Lei n.º 98/97, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, por se 
verificarem todos os requisitos previstos nas suas alíneas. 
 
Administração Regional de Saúde do Centro, IP  
 
Através de protocolo celebrado no dia 1 de Julho de 2008, a ARSC aderiu aos serviços partilhados de 
gestão de recursos humanos disponibilizados pelo SUCH, através do Somos Pessoas, ACE. O 
protocolo cessaria a sua vigência em 31 de Dezembro de 2008, assumindo as partes a intenção de 
celebrar um novo protocolo, nos mesmos termos, para vigorar a partir de Janeiro de 2009, com 
periodicidade anual, o que veio a ocorrer em 1 de Janeiro de 2009. 
 
A cláusula sexta dos protocolos estabelecia que “(…) a celebração e manutenção do protocolo têm 
como pressuposto a efectiva consecução pela ARS Centro, IP, como contrapartida da sua adesão ao 
CPRGRH, de ganhos de eficiência efectivos em relação à situação verificada no Período de 
Referência (…)”, assim traduzido: 

 Custo por salário processado da ARSC antes da adesão aos serviços partilhados, € 6,53; 
 Preço por salário processado, a cobrar pelo Agrupamento, de € 5,25 (+IVA). 

 
Sucede, porém, que nestes protocolos, ao contrário dos protocolos celebrados com a ARSALGARVE 
e a ARSN, não existia nenhuma estimativa de redução do número de recursos afectos à actividade 
de processamento de salários na ARSC após a externalização desta função. 
 
Ainda assim, considerando que a externalização do processamento de vencimentos nos moldes 
definidos pelo SUCH mantém custos associados a essas tarefas nos aderentes289, podemos concluir 
que era previsível que a externalização daquela função acarretasse acréscimos do custo por salário 
processado na ARSC. 
 
Em sede de contraditório, o CD da ARSC refere que “(…) apesar do valor de € 5,25 (…) já se verificar 
mais vantajoso do que o valor médio anteriormente verificado para aqueles serviços, se prestados 
internamente (…)” e que “(…) a redução de FTE, prevista em sede de Due Dilligencie, encontrar-se-ia 
associada, em grande parte, à fase do serviço com disponibilização do Portal do Empregado (o que 
veio a suceder apenas no decurso segundo semestre de 2009), pelo que o momento de realização da 
auditoria seria muito precoce para a extracção de quaisquer conclusões respeitantes a eventuais 
ganhos de eficiência efectivos (…)”. 
 
Importa referir que o CD da ARSC tinha conhecimento de que todas as operações de introdução de 
dados com vista ao processamento salarial teriam de continuar a ser efectuadas pelos seus 

                                                 
289 Os custos com recursos humanos estimados pelo SUCH que se mantêm nos aderentes foram: ARSN, 48% dos FTE´s e ARSALGARVE, 
51,3%. 
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funcionários290, daí que não se tratava da substituição do custo pelo serviço prestado internamente 
pelo pagamento de um preço (€ 5,25 + IVA), mas de uma soma dos custos retidos internamente 
(que na ARS do Algarve e na ARS do Norte variavam entre 48% a 51% dos custos internos 
verificados inicialmente) com o pagamento daquela prestação por salário processado, acrescido de 
iva à taxa legal, o que antevia o acréscimo de custos que se veio posteriormente a verificar. 
Ademais, sublinhe-se que o trabalho de campo da presente auditoria na ARS do Centro foi realizado 
em Setembro de 2009 (1 ano e três meses após o início do processamento salarial pelo Somos 
Pessoas, ACE), não tendo sido identificados quaisquer ganhos quantitativos e/ou qualitativos de 
relevo, decorrentes da adesão. 
 
Deste modo, considerando que, por um lado, a ARSC não realizou nenhum estudo próprio para 
confirmação dos resultados desta informação, apesar de ter validado os mesmos, e, por outro lado, 
que não foi feita nenhuma estimativa ou avaliação dos custos associados à externalização da função 
que suportasse a decisão de adesão aos serviços partilhados, considera-se que não estavam 
reunidos os requisitos gerais para a autorização da despesa, nomeadamente os da economia, 
eficiência e eficácia, previstos na alínea c) do n.º 6 do artigo 42º, da Lei n.º 91/2001, de 20 de 
Agosto, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho. 

 
A violação dos referidos preceitos pode configurar infracção financeira susceptível de gerar 
eventual responsabilidade financeira sancionatória, nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea b), e n.os 
2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e 
pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Em sede de contraditório, o CD da ARSC vem informar que “(…) quanto ao facto de a ARSCentro não 
ter levado a cabo estudos próprios que assegurassem a confirmação dos resultados da informação 
constante dos estudos realizados pelo SUCH, sempre se dirá que, em face da caracterização do SUCH 
(constituído por vários associados, entre os quais a ARS Centro), e atendendo a que o SUCH não 
poderia, em caso algum, ser considerado como um mero fornecedor em mercado, mas sim um 
Serviço Partilhado, não se compreende em que termos é que o Tribunal de Contas pretenderia que a 
ARSCentro tivesse levado a cabo tais estudos (…) o que redundaria, em última análise, num 
inaceitável duplicar de despesa com dinheiros públicos, medida essa sim, contrária aos apontados 
objectivos de eficácia, economia e eficiência (…)”. 
 
Ora, decorria claramente do objecto do contrato de adesão que estávamos perante uma aquisição 
de serviços de processamento de salários e que essa aquisição era feita contra o pagamento de um 
preço. 
 
Acresce que o montante da despesa envolvida, a reestruturação interna de processos que a adesão 
a serviços partilhados envolve e o facto de todas as operações de introdução de dados com vista ao 
referido processamento terem de continuar a ser efectuadas por funcionários da ARS do Centro 
justificaria a realização de um estudo próprio ou independente que determinasse a eficiência e 
economia da decisão. 
 
Note-se que, a propósito da adesão aos serviços partilhados de contabilidade, através de ofício 
datado de 23 de Dezembro de 2008, veio o Presidente do Conselho Directivo da ARS do Centro 
informar o Tribunal de que naquele momento, a ARS do Centro se encontrava “(…) a desenvolver 
um estudo próprio (…)”, no propósito de confirmar as poupanças anunciadas no modelo económico 

                                                 
290 Documento n.º 1 em anexo ao contraditório da ARS do Centro. 
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desenvolvido pelo  SUCH. Procedimento semelhante exigia-se na adesão aos serviços partilhados de 
recursos humanos. 
 
Relativamente ainda a este ponto, o CA do SUCH refere que “(…) Os estudos prévios à adesão 
(análise custo-benefício designada por “Due Dilligence”) foram participados pelas entidades 
aderentes – toda a informação foi prestada e validada por cada uma destas entidades, como aliás 
se reconhece no Relato – constituindo estes estudos o fundamento da decisão final de adesão. É pois 
falsa a afirmação de que os aderentes não realizaram estudos”. 
 
Pese embora o referido, a verdade é que os estudos que fundamentaram as decisões de adesão aos 
serviços partilhados foram elaborados e aplicados pelo Somos Pessoas, ACE291, tendo as entidades 
públicas aderentes, como resulta da leitura atenta do Relato, validado a informação recolhida. 
 
Face ao exposto, mantém-se a análise e as conclusões efectuadas em sede de Relato, sendo a 
situação passível de eventual responsabilidade financeira sancionatória, nos termos do artigo 65º, 
n.º 1, alínea b), e n.os 2 a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 
48/2006, de 29 de Agosto e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Porém, pelo facto de não haver recomendação anterior do Tribunal de Contas ou de um órgão de 
controlo interno à ARS do Centro sobre esta irregularidade e de não existirem indícios de 
comportamento doloso, considerando o racional económico que está na base da criação de serviços 
partilhados, e a vontade dos responsáveis pelas entidades aderentes aos serviços partilhados darem 
o seu contributo a uma experiência que, se bem sucedida, poderia contribuir para a 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, considera-se estarem reunidos os pressupostos para 
a relevação da eventual responsabilidade financeira sancionatória, resultante da situação 
evidenciada, nos termos do disposto no artigo 65º, n.º 8, da Lei n.º 98/97, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, por se 
verificarem todos os requisitos previstos nas suas alíneas. 
 
Administração Regional de Saúde do Norte, IP  
 
A ARSN celebrou um protocolo de compromisso de adesão ao CPRGRH do SUCH, em 17 de Março 
de 2008. Esse protocolo previa que a prestação de serviços de processamento de remunerações 
pelo SUCH à ARSN tivesse início em 1 de Outubro de 2008. Ambos os contraentes acordaram ainda 
a que o protocolo de adesão, a celebrar posteriormente, só se tornaria eficaz com a emissão de 
visto pelo Tribunal de Contas, quanto à produção de efeitos financeiros, e que a ARSN não seria 
responsável por qualquer pagamento caso o visto fosse definitivamente recusado. 
 
Posteriormente, através de protocolo celebrado no dia 4 de Maio de 2009, a ARSN aderiu aos 
serviços partilhados de gestão de recursos humanos disponibilizados pelo SUCH, através do Somos 
Pessoas, ACE. O protocolo entrava em vigor de 1 de Maio de 2009, cessava em 31 de Dezembro e 
renovar-se-ia automaticamente292, nos mesmos termos e condições, por períodos sucessivos de um 
ano. 
 
A ARSN remeteu para fiscalização prévia o denominado “Protocolo de Adesão ao Serviço Partilhado 
de Recursos Humanos”, com uma despesa estimada para o ano de 2009 de € 816.362,40293 tendo 

                                                 
291 Note-se que, de acordo com o contraditório da ARSC os custos do referido estudo foram suportados, na íntegra, pelo SUCH. 
292 Excepto se denunciado por qualquer das partes com seis meses de antecedência em relação ao seu termo, inicial ou subsequente. 
293 Por deliberação de 26 de Maio de 2009, o Conselho Directivo autorizou a despesa e autorizou a adesão por protocolo. 
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sido recusado o visto pelo Acórdão nº 159/2009, da Subsecção da 1.ª Secção do Tribunal de Contas, 
de 29 de Outubro. 
 
Em sede de trabalho de campo, constatou-se, porém, que o processamento de salários já vinha 
sendo assegurado pela entidade adjudicatária desde Fevereiro de 2009294, sem que a ARSN tivesse 
autorizado a abertura de qualquer procedimento para a aquisição daquele serviço. No entanto, 
considerando que não foram efectuados quaisquer pagamentos por aqueles serviços, não se 
evidencia a correspondente infracção financeira. 
 
A cláusula sexta do referido protocolo estabelecia que “(…) a celebração e manutenção do 
protocolo têm como pressuposto a efectiva consecução pela ARS Norte, como contrapartida da sua 
adesão ao CPRGRH, de ganhos de eficiência efectivos em relação à situação verificada no Período de 
Referência (…)”, assim traduzido: 

 Custo por salário processado da ARSN antes da adesão aos serviços partilhados 295 de € 9,77; 
 Preço por salário processado, a cobrar pelo Agrupamento, de € 5,25 (+IVA). 

 
À semelhança dos estudos feitos para a ARSALGARVE e ARSC o cálculo do custo por salário 
processado (€ 9,77) resulta de: 

Quadro VII – Custos do processamento salarial  
A ARSN não realizou nenhum estudo próprio para 
confirmação dos resultados desta informação, 
apesar de ter validado os mesmos. 
Foram apurados 68,31 FTE296 envolvidos nos 
processos associados ao processamento salarial. 
Os custos salariais com recursos foram obtidos 
pela multiplicação dos FTE levantados pelo valor 
do salário médio dos colaboradores de uma SRS. 

Descrição Valores

Custos salariais com recursos 984.738,34 €

Recibos 3.428,52 €

Material de escritório 7.231,32 €

Espaço 11.781,48 €

Servidores 889,95 €

Comunicações 12.138,84 €

Contratos de manutenção de aplicações 53.868,00 €

Total dos custos anuais 1.074.076,45 €

Total mensal 89.506,37 €

N.º de colaboradores processados 9.162 

Custo por salário processado 9,77 €  
Fonte: Anexo IV do protocolo de adesão 

 
A estimativa de poupança de FTE pela externalização e optimização de processos na ARSN seria, de 
acordo com a estimativa da entidade adjudicatária, de 35,35 FTE (-52%). 
 
Deste modo, considerando os dados do estudo daquela entidade, é possível retirar as seguintes 
conclusões: 

 De acordo com os dados constantes do anexo IV ao protocolo as poupanças estimadas para 
a ARSN em custos salariais com recursos seriam de € 509.595,96297; 

 Os custos com os recursos humanos que se manteriam na ARSN, após a adesão ao ACE, 
seriam de € 475.142,38. Assim, mesmo que fossem eliminados todos os restantes custos 
(recibos, material de escritório, fornecimentos e serviços externos, espaço e contratos de 
manutenção de aplicações298) ainda teríamos custos por salário processado na ARSN, de 
€ 4,32299. 

 

                                                 
294 No mês de Fevereiro de 2009 o processamento de salários na ARSN já não foi efectuado através da aplicação informática RHV. 
295 Estudo da responsabilidade e realizado pelo Somos Pessoas, ACE. Os dados foram recolhidos entre Maio e Junho de 2008. 
296 Os 68,31 FTE´s correspondem aos valores apurados com base nos questionários preenchidos pelos funcionários das SRS e Centros de 
Saúde. 
297 € 984.738,34 correspondentes a 68,31 FTE´s e € 475.142,38 correspondentes a 32,96 FTE´s necessários após a externalização. 
298 Estes custos mantiveram-se após a adesão ao CPRGRH. 
299 € 475.142,38 / 12 meses de processamento salarial / n.º de recibos processados mensalmente (9.162). 
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Em conclusão, a ARSN que apresentava custos por salário processado de € 9,77, aderiu ao serviço 
de processamento de salários, fundamentando-se num estudo que indicava um acréscimo de custos 
àquela função na ARS. De facto, de acordo com o citado estudo, com a externalização da função o 
custo por salário processado na ARSN seria, no mínimo, de € 10,62 (€ 6,30 + € 4,32) por salário 
processado. 
 
Pelo exposto, considera-se que não estavam reunidos os requisitos gerais para a autorização da 
despesa, nomeadamente os da economia, eficiência e eficácia, previstos na alínea c) do n.º 6 do 
artigo 42º, da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, e na alínea c) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 
n.º 155/92, de 28 de Julho. 

 
Contudo, porque o protocolo foi apreciado em sede de fiscalização prévia, não se evidencia, nesta 
matéria, qualquer situação susceptível de configurar infracção financeira. 
 
Em sede de alegações, vem a ARSN referir que “(…) o recurso aos serviços partilhados configurou-se 
como uma resposta tida por adequada e fundamentada na necessária eficiência acrescida e na 
introdução de boas práticas internacionais no sector conforme recomendações do Relatório GANEC 
– Gabinete de Análise Económica da Universidade Nova de Lisboa, contratado pela Unidade de 
Missão de Cuidados de Saúde Primários”. 
 
Este Tribunal não questiona o eventual impacto positivo de serviços partilhados na economia, 
eficiência e eficácia dos serviços públicos e, em concreto, na reforma dos cuidados de saúde 
primários300. 
 

12.2.2. Adequabilidade, fiabilidade e custos do serviço prestado 
 
Para a prestação do serviço de processamento de salários o Somos Pessoas, ACE, adquiriu, através 
de um contrato de concessão, um “(…) direito de sub-licença e de prestação de um serviço de 
suporte técnico (…)” da aplicação informática Meta4301 emind. Nos termos daquele contrato a 
responsabilidade por efectuar todas as alterações ou adaptações ao modelo standard da aplicação 
informática é do Somos Pessoas, ACE. 
 
Como já foi referido anteriormente, a adesão ao processamento de salários efectuado pelo Somos 
Pessoas, ACE, implica a manutenção de custos e recursos nas entidades aderentes, pelo que é 
disponibilizada localmente (nos aderentes) a referida aplicação informática nos postos de trabalho 
considerados necessários. 
 
A fim de avaliar a adequabilidade e a fiabilidade da aplicação informática implementada pelo Somos 
Pessoas, ACE, nas entidades públicas aderentes, e as poupanças estimadas pela externalização do 
processamento de salários, foram consultados recibos de vencimentos, identificados os recursos 
humanos afectos ao processamento de salários (antes e após a externalização da função, incluindo 

                                                 
300 Conhecem-se as propostas da Missão para os Cuidados de Saúde Primários, in “PROPOSTA PARA A RECONFIGURAÇÃO DOS CENTROS 
DE SAÚDE - Criação de Agrupamentos de Centros de Saúde”, 5 de Junho de 2007, com base no estudo referenciado do Gabinete de 
Análise Económica da Universidade Nova de Lisboa emitido no âmbito da reestruturação dos cuidados de saúde primários, no sentido de 
que apenas deviam residir nos Agrupamentos de Centros de Saúde, que substituíram as Sub-regiões de Saúde, os serviços técnicos de 
suporte directamente relacionados com a prestação de cuidados de saúde e os serviços administrativos básicos. Os restantes serviços de 
apoio que, até à constituição dos Agrupamentos de Centros de Saúde, eram assegurados pelas Sub-regiões de Saúde, poderiam migrar 
para um prestador externo, numa lógica de serviços partilhados, ou permanecer nas ARS que criariam, para o efeito, uma unidade 
específica 
301 Empresa que se dedica ao fabrico e comercialização de programas informáticos e à prestação de serviços de suporte técnico com 
aqueles relacionados. 
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o volume de trabalho extraordinário) e analisadas as funcionalidades da aplicação informática 
Meta4 já disponibilizadas, tendo-se concluído que: 
 
 Em nenhuma das entidades aderentes se confirmaram as reduções de volume de trabalho 

estimadas nos protocolos de adesão; 
 Nas três ARS houve um aumento do volume de trabalho dos funcionários afectos ao 

processamento de salários; 
 No caso da ARSALGARVE houve uma diminuição do número de funcionários afectos à secção 

de pessoal e vencimentos após a externalização do processamento de salários, em resultado 
de aposentações e não da diminuição do volume de trabalho; 

 Nas três ARS houve um aumento de trabalho extraordinário dos funcionários afectos ao 
processamento de salários; 

 Aumentou o número de reclamações de funcionários quanto à correcção dos seus recibos; 
 Aumentou a diversidade e a frequência de erros no processamento salarial, dos quais, pela 

sua gravidade, se destacam: funcionários sem vencimento, duplicação de listagens e de 
valores nos descontos, declarações anuais de vencimento erradas; recibos com reposições 
superiores aos abonos; recibos de vencimento de pessoal já aposentado; ausência de limites 
ao pagamento das unidades contratualizadas; centros de custo errados; categorias 
profissionais erradas; listagens de descontos para sindicatos com falhas do nome do 
empregado; bases de incidência de descontos para IRS e ADSE erradas. 

 A tarefa de conferência do processamento salarial tornou-se mais demorada e morosa; 
 O acesso à aplicação informática, efectuado via Web, é lento302; 
 Os ficheiros produzidos pela aplicação informática do Somos Pessoas, ACE, de 

integração/ligação com a Contabilidade apresentaram, durante vários meses, erros e 
omissões graves que impediram as ARS de dispor de registos contabilísticos actualizados e de 
produzir os ficheiros de controlo da execução orçamental; 

 A aplicação informática disponibilizada pelo Somos Pessoas, ACE, não contempla várias 
funcionalidades que estavam disponíveis no RHV303; 

 Para além de não terem obtido quaisquer poupanças nos custos com o pessoal afecto ao 
processamento salarial, a ARSC e a ARSALGARVE ainda suportaram custos com o serviço de 
processamento de salários prestado pelo Somos Pessoas, ACE, em 2008, de € 197.328,60 e 
€ 89.318,88 e, em 2009, de € 418.660,70 e € 121.413,60, respectivamente. 

 
Pelo exposto, não pode deixar de se concluir que as poupanças e os ganhos de eficiência estimados 
inicialmente não só não se verificaram como as entidades aderentes tiveram custos acrescidos com 
o processamento salarial (custos retidos + pagamentos ao Somos Pessoas, ACE) e viram piorar o 
nível de serviço prestado nesta área304. 
 
Relativamente ao projecto do SUCH, concretizado através do Somos Pessoas, ACE, de constituição 
dos serviços partilhados de recursos humanos na área da saúde em Portugal, conclui-se que foi um 
insucesso do ponto de vista da obtenção de poupanças para o SNS e um investimento de 
rentabilidade negativa para o SUCH. 
 

                                                 
302 Em algumas tentativas verificaram-se demoras superiores a 3 minutos. 
303 Aplicação informática desenvolvida pela ACSS, IP, e implementada na maioria das instituições do Ministério da Saúde. As ARS 
utilizavam a aplicação RHV no processamento de salários antes do processo de externalização da função. 
304 Desta situação tinha já sido informado o Conselho Directivo da ARS do Centro, IP, no âmbito da Informação n.º 480/2009, de 6 de 
Março de 2009, do Departamento de Gestão Financeira. 
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De facto, apesar de dispor de estudos de benchmarking internacional e de desenho de unidades de 
serviços partilhados na área da saúde, que identificavam claramente os factores críticos e os de 
sucesso de um projecto desta natureza305, o SUCH não conseguiu conduzir o processo de forma a 
evitar os “problemas com os sistemas de informação” e a “baixa qualidade do serviço” e obter os 
denominados “sucessos imediatos” e a “geração de valor”. 
 
A este propósito, em sede de contraditório, o CA do SUCH refere que “(…) proceder a uma avaliação 
definitiva dos serviços disponibilizados e ainda em aperfeiçoamento, no período inicial após o seu 
arranque, dada a natureza dos serviços, induz, necessariamente, a conclusões precipitadas e 
incorrectas”. 
 
A afirmação não colhe, porquanto o trabalho de campo da presente auditoria foi realizado em 
Setembro de 2009, ou seja, 1 ano e 7 meses após o início do processamento salarial pelo Somos 
Pessoas, ACE, na ARSALGARVE e 1 ano e três meses após o início do processamento salarial na 
ARSC, tendo-se verificado que subsistiam ainda muitas das insuficiências detectadas inicialmente. 
 

12.3. Somos Contas, ACE 
 
O Somos Contas, ACE, foi criado em Junho de 2007 para prestar serviços nas áreas de gestão 
financeira e de contabilidade. O Agrupamento era composto pelo SUCH (com uma participação de 
95%306) e pela Accenture – Consultores de Gestão, SA, (com uma participação de 5%307). 

O prazo de duração inicial do ACE era de 5 anos, ou seja, Junho de 2012. Em Março de 2008, por 
decisão da Assembleia Geral do Somos Contas, ACE, foi prorrogado o prazo de vigência do ACE até 
31 de Julho de 2017. 

O modelo operativo do agrupamento baseava-se na centralização dos processos financeiros, na 
implementação de uma solução de Enterprise Resource Planning (ERP)308 e a disponibilização de um 
sistema integrado de gestão da informação. 
 

As etapas de implementação do modelo nos clientes eram as seguintes: 
Fase I – Due Diligence – levantamento da informação e diagnóstico do ponto de partida e 
apresentação do modelo económico de base e preço do serviço; 
Fase II – Transição – que compreendia, entre outras, a definição do modelo de processos 
futuros, a externalização dos processos e a identificação de indicadores de desempenho 
para os processos críticos. 
Fase III – Produção – consistia na transferência definitiva dos processos para o centro de 
serviços partilhados, deixando os mesmos de ser realizados pelas entidades/clientes. 

 
Da análise do estudo de viabilidade económica (Anexo VI) conclui-se que, à semelhança do Somos 
Pessoas, ACE, em resultado da falta de competitividade do preço inicialmente estabelecido para a 
prestação dos serviços de contabilidade a prestar pelo Somos Contas, ACE, as entidades 
hospitalares que faziam parte do projecto-piloto309 abandonaram este projecto. 
 

                                                 
305 Relatórios de Benchmark – EUA, Irlanda, Nova Zelândia e Espanha – Maio de 2006. 
306 A participação do SUCH é dividida em 9% de Categoria A e 86% de categoria B. As participações da categoria A apenas poderão ser 
detidas pelo SUCH ou por entidades suas associadas. 
307 Participação de categoria B. 
308 Sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização num único sistema. 
309 O Hospital de Santa Maria, EPE (HSM), o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE . 
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Durante o 1º trimestre de 2008, e em resultado de reuniões com a ARSN e a ARSC, o CA do 
agrupamento deliberou rever o preço a cobrar pelos serviços prestados, tendo por base volumetrias 
de serviço por escalão de actividade em vez do critério n.º de centros de saúde para as ARS e n.º de 
camas para os hospitais, já que da versão do plano de negócios inicial resultaria para as ARS “(…) um 
encargo (despesa) adicional310 face à situação de partida (…)”. Em conformidade o break-even311 foi 
diferido para 4 anos e 10 meses (por oposição ao cenário constante do plano de negócios inicial que 
era de 3 anos e 9 meses). 
 
Em Assembleia Geral de 29 de Dezembro de 2008, foi aprovada uma nova revisão do plano de 
negócios por se ter considerado que as condições que constavam do plano de negócios inicial se 
tinham alterado substancialmente e que “(…) tendo presente a experiência e conhecimento do 
agrupado SUCH, o Somos Contas considerou prioritário o alargamento da abordagem comercial ao 
conjunto de todas as Administrações Regionais de Saúde (…)”312. Na elaboração deste novo plano de 
negócios foi considerado um prazo de 10 anos de prestação de serviços, com início em 1 de Janeiro 
de 2009, e um número de adesões semelhante às dos planos de negócios anteriores313. 

 
Da análise da situação económico-financeira do ACE, em 2008, constante em detalhe do Anexo VI, 
destaca-se o seguinte: 

 O resultado líquido negativo de € - 75.146,50; 

 A elevada dependência do agrupamento face ao parceiro privado (84% das aquisições de 
bens e serviços do Somos Contas, ACE, foram efectuadas àquele); 

 As elevadas necessidades de financiamento do Agrupamento € 11.000.000,00 (82,2% do 
Passivo). 

 
Em 2009, os dados financeiros indicavam um resultado líquido do exercício negativo de 
aproximadamente € - 1,5 milhões e a insustentabilidade da situação económico-financeira do 
Agrupamento. 
 
Actividades desenvolvidas em Instituições Públicas  
 
À data de realização do trabalho de campo da auditoria314 ainda não estava implementado em 
nenhuma instituição pública o serviço de operações financeiras prestado pelo Somos Contas, ACE. 
 
Administração Regional de Saúde do Centro, IP  
 
Em Julho de 2007 a ARSC deu início às actividades de preparação315 para adesão ao Somos Contas, 
ACE, tendo esta fase decorrido até Junho de 2008. A 21 de Fevereiro de 2008 foi assinado o 
protocolo de compromisso de adesão aos serviços partilhados de contabilidade e finanças e, a 15 de 
Novembro, o protocolo complementar316 e de regulamentação dos trabalhos de preparação para a 
adesão. 
 

                                                 
310 Um acréscimo na ordem dos 13%, desconsiderado o encargo com sistemas de informação suportado pela ACSS, IP. Fonte: Acta n.º 
3/2008 do Somos Contas, ACE. 
311 Ponto onde é recuperado o investimento. 
312 Fonte: Plano de negócios do Somos Contas, ACE, de Dezembro de 2008. 
313 O SUCH, o Somos Compras, ACE, e o Somos Pessoas, ACE, 60% dos hospitais, 100% das Unidades Locais de Saúde e quatro ARS. 
314 Setembro e Outubro de 2009. 
315 Fases de due diligence e transição. 
316 Este protocolo foi submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, tendo obtido o visto em 5 de Março de 2009. 
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Nos termos do protocolo complementar o início da operação pelo Somos Contas, ACE, deveria 
ocorrer a 1 de Janeiro de 2009317, e os custos a suportar pela ARSC só no âmbito da preparação da 
sua adesão ao centro de processamento de contabilidade e finanças do SUCH, seriam de 
€ 701.241,60318. 
 
Em sede de fiscalização prévia ao referido protocolo, o Tribunal de Contas instou a ARSC a 
demonstrar a redução de 31% dos custos anuais associados à externalização dos processos de 
contabilidade e financeiros, previstos naquele protocolo. Em resposta ao TC, de 23 de Dezembro de 
2008, veio a ARSC informar que a referida poupança foi aferida num modelo económico 
desenvolvido pelo SUCH e que estava a desenvolver um estudo próprio319. 
 
Da análise do modelo económico desenvolvido pela entidade adjudicatária para a ARSC referente 
aos serviços financeiros e de contabilidade a prestar pelo SUCH (através do Somos Contas, ACE) à 
ARSC e sobre o qual a ARS fundamentou a sua decisão de iniciar os procedimentos de adesão, é 
possível retirar as seguintes conclusões: 
 

 Para o cálculo dos custos com a situação inicial em 2006 (de ora em diante, custos de 
referência) da ARS do Centro com a função financeira e de contabilidade (€ 7.334.539,00), 
foram usados os custos fornecidos pelas SRS de Coimbra, Leiria, Aveiro, Viseu e Castelo 
Branco, do ano de 2006. Os custos com a função financeira e de contabilidade dos serviços 
centrais da ARSC foram estimados. 

 Os custos dos serviços centrais foram estimados em 50% dos custos médios das SRS. Assim, 
os custos de pessoal foram estimados em € 400.623,00 e os custos com equipamentos, 
serviços e outros em € 191.524,00, perfazendo o total de € 592.146,00. 
Ora, sabendo-se que os serviços centrais da ARSC não tinham custos com a função 
financeira em centros de saúde (que representavam aproximadamente 30% dos custos com 
o pessoal fornecidos pelas SRS) e que o número de recursos humanos afecto àquela função 
nos serviços centrais da ARSC era bastante inferior320 ao das SRS, considera-se que aquele 
valor foi sobreavaliado. 

 Ao total dos custos em equipamentos e serviços fornecido pelas SRS de Coimbra, Leiria, 
Aveiro, Viseu e Castelo Branco, e estimados pela entidade adjudicatária para os serviços 
centrais da ARS do Centro, do ano de 2006 (€ 1.632.695,00), foi acrescido IVA, à taxa de 
21%, no total de € 342.866,00, o que perfaz € 1.975.562,00. 
Sucede, porém, que, os custos indicados pelas SRS já incluíam IVA321. Ou seja, foram 
sobreavaliados custos com equipamentos e serviços em € 342.866,00. 

 Após a externalização das actividades financeiras e contabilísticas, os custos totais retidos322 

na ARS do Centro foram estimados em € 2.792.804,00, ou seja, aproximadamente 38,1% do 
total dos custos de referência. 

 Considerando o cálculo da estimativa da distribuição dos custos retidos por SRS e serviços 
centrais, verifica-se que, no caso das SRS, os custos retidos variavam entre 35% a 50% do 
total dos custos de referência323, e, no caso dos serviços centrais da ARSC os custos retidos 

                                                 
317 As funções de processamento contabilístico e financeiro da ARSC seriam plenamente assumidas pelo CPCF. 
318 € 538.368,00 (trabalhos, tarefas e actividades) +  € 46.000,00 (despesas de deslocação e estadia do pessoal afecto pelo SUCH ao 
projecto) + IVA 
319 À data de realização do trabalho de campo da auditoria ainda não estava concluído. 
320 O número médio de recursos humanos afectos à função financeira, excluindo os centros de saúde, das SRS era de 38,03, enquanto nos 
serviços da ARSC, o número de funcionários afecto à função financeira era de aproximadamente 11 pessoas. 
321 A ARSC suporta o iva nas suas aquisições. 
322 Corresponde ao somatório dos custos das funções financeiras e contabilísticas que continuarão a ser executadas pelos serviços da ARS 
do Centro. 
323 Custos reais fornecidos pelas SRS. 
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representavam apenas 13,5% do total dos seus custos de referência324, correspondentes a 
custos com recursos humanos325, o que não pode deixar de se considerar como uma 
previsão excessivamente optimista. 

 A poupança prevista para a ARSC com a adesão aos serviços partilhados de gestão 
financeira e contabilística, comparando o valor dos custos de referência (€ 7.334.539,00) 
com a soma do “valor dos serviços correspondente ao 1º ano de operação” (€ 3.000.000,00) 
com o valor do custo retido total (€ 2.792.804,00), seria de € 1.541.735,00. 

 A poupança prevista para a ARSC, seria então de € 1.541.735,00, ou seja, 21%. 
 
Em Dezembro de 2008, verificando que não estavam reunidas condições para que o Somos Contas, 
ACE, assegurasse os serviços de processamento de actividades de contabilidade e finanças, a partir 
de 1 de Janeiro de 2009, o “(…) Somos contas efectuou uma nova agenda para que fossem 
retomadas as actividades, no início de Janeiro de 2009 e para que estivessem reunidas todas as 
condições de Operacionalidade a 1 de Março de 2009 (…)”. 
 
A 4 de Março de 2009 verificou-se novo adiamento. Considerando que o planeamento de 
Dezembro já não tinha actualidade, o Somos Contas, ACE, elaborou uma nova calendarização do 
projecto que adiava para Outubro de 2009 a entrada em produção. 
 
Em trabalho de campo efectuado na ARSC em Setembro de 2009, foi possível verificar que, apesar 
de toda a colaboração e apoio que os técnicos da ARSC prestaram a este processo de adesão, que 
acarretou um aumento do volume de trabalho (inúmeras reuniões, deslocações, análise de 
documentos, revisões de modelos de processos, etc.) do Departamento de Gestão Financeira, não 
seria possível, novamente, cumprir aquele calendário. 
 
Sobre estes adiamentos o Somos Contas, ACE, considera que o “(…) Atraso sucessivo na data de 
adesão das entidades de saúde ao Somos Contas e consequente atraso na data de início da 
prestação do serviço (1 ano e dois meses no caso da ARS do Centro) (…)” deve-se a “(…) razões 
imputáveis às entidades de saúde (…)”326. 
 
A 8 de Setembro de 2009, a ARSC assinou o protocolo de adesão327 ao centro de processamento de 
contabilidade e finanças constituído pelo SUCH, fundamentando-se novamente apenas no modelo 
económico do SUCH, mas cujos lapsos e excesso de optimismo nalguns dos pressupostos já haviam 
sido identificados pelos técnicos do Departamento de Gestão Financeira da ARSC pese embora 
ainda não estivesse concluído o estudo próprio da ARSC sobre os custos associados à função 
financeira. 
 
O protocolo de adesão entrou em vigor no dia 8 de Setembro de 2009, cessando a 31 de Dezembro 
de 2009, estando previsto a renovação automática, nos mesmos termos e condições, por períodos 
de 1 ano. A execução dos serviços iniciar-se-ia logo que concluído o processo de adaptação ao 
modelo futuro de processos, que deveria estar terminado antes de 31 de Dezembro de 2009. 
 
Este protocolo foi objecto de fiscalização prévia, tendo-lhe sido recusado o visto pelo Acórdão n.º 
4/2010, de 23 de Fevereiro, conforme já referido. 
 

                                                 
324 Estimados em € 592.146,00. 
325 2 FTE´s. 
326 Fonte: Plano de negócios do Somos Contas, ACE, Dezembro de 2008. 
327 Homologado pelo Exm. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde em 12 de Setembro de 2009. 
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Em sede de contraditório, o CA do SUCH reconhece que “(…) houve um significativo e grave atraso 
no arranque das operações da ARS Centro (…)”, imputando no entanto a responsabilidade à ARSC: 
“(…) Com efeito, existiu uma ausência de liderança ao nível do topo que acautelasse o total 
envolvimento dos técnicos da ARS Centro (…)”. Referiram ainda que “(…) foi necessário realizar 
inúmeras calendarizações, como consequência dos constantes adiamentos ou cancelamentos (…). 
Tudo isto causou directamente para o SOMOS CONTAS, ACE importantes custos acrescidos não 
previstos (…) que ascenderam a € 3.012.494 (…)” e que “(…) caso a ARS Centro tivesse prestado a 
colaboração no sentido de finalizar as tarefas não concluídas e por realizar – como é de esperar a 
quem adere a um serviço partilhado, uma vez que se pretende partilhar informação e conhecimento 
-, teria sido possível dar início à prestação do serviço nas datas preconizadas nos planeamentos.”. 
 
As alegações produzidas não alteram as observações e conclusões formuladas.  
 
Administração Regional de Saúde do Norte, IP  
 
A ARSN celebrou um protocolo de compromisso de adesão ao CPCF operado pelo SUCH, através do 
Somos Contas, ACE, em 17 de Março de 2008. Esse protocolo previa que a prestação de serviços de 
gestão financeira e contabilística à ARSN se iniciasse a 1 de Setembro de 2008. 
 
No âmbito deste protocolo inicial foi acordado que a ARSN reembolsaria o SUCH dos custos e 
encargos por este suportados, estimados em € 300.000,00, ao qual acresceria IVA à taxa legal em 
vigor, com a preparação da adesão da primeira ao CPCF, nomeadamente com a caracterização da 
situação inicial da ARSN e com a parametrização das ferramentas informáticas. 
 
Apesar da fase de preparação da adesão da ARSN ter terminado no mês de Julho de 2008, só em 
Novembro de 2008 foi dado início às actividades de transição dos processos de contabilidade e 
finanças, tendo sido fixada a data de 1 de Maio de 2009 para a transferência das operações 
financeiras e contabilísticas para o Somos Contas, ACE328. 
 
Sucede, porém, que os trabalhos de validação do modelo de processos e de identificação das 
responsabilidades dos intervenientes e sistemas a utilizar prolongaram-se para além daquela data. 
 
De facto, só a 1 de Setembro de 2009, a ARSN assinou o protocolo de adesão329 ao centro de 
processamento de contabilidade e finanças constituído pelo SUCH, através do ACE. Este protocolo, 
que entrou em vigor no próprio dia 1 de Setembro de 2009, e cessava a 31 de Dezembro de 2009, 
deveria renovar-se automaticamente, nos mesmos termos e condições, por períodos de 1 ano, até 
um máximo de duas renovações. A execução dos serviços iniciar-se-ia logo que concluído o 
processo de transição para o início de operação, que deveria ocorrer antes de 31 de Dezembro de 
2009. 
 

Este protocolo foi objecto de fiscalização prévia, tendo-lhe sido recusado o visto pelo Acórdão 
n.º 6/2010, de 25 de Fevereiro, conforme já referido. 
 
A propósito da adesão ao CPCF, vem a ARSN, em sede de contraditório, referir que a sua decisão “se 
fundamentou em dados e em estudos validados por esta ARS, nomeadamente através dos seus 
serviços financeiros, os quais apontavam para a existência de vantagens na existência de uma 
unidade de serviços partilhados, havendo igualmente a forte convicção de que os custos que lhe 

                                                 
328 Fonte: Plano de actividades e orçamento 2009 do Somos Contas, ACE. 
329 Homologado pelo Exm. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde em 12 de Setembro de 2009. 
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estavam associados viessem a diminuir com a adesão de outros associados a essa partilha de 
serviços”. 
 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH afirma que “(…) por diversas e variadas circunstâncias 
internas da ARS Norte, o início da operação foi sendo sucessivamente adiado, sendo também neste 
caso inúmeras as actividades não concluídas e não realizadas por este instituto público. Valem, pois, 
aqui, mutatis mutandis, as considerações supra a propósito da ARS Centro. Em suma, os grandes 
atrasos verificados no Plano de Implementação dos Serviços Partilhados, que foram inviabilizando 
esta operação, não são em caso algum imputáveis ao SUCH/SOMOS CONTAS”. 
 
Para além das alegações produzidas pelo CA do SUCH não alterarem as observações formuladas, 
note-se que o assacar exclusivo de responsabilidades pelos atrasos e o insucesso do projecto de 
serviços partilhados às entidades públicas aderentes é reveladora também, claramente, da negação 
da alegada visão do SUCH como um instrumento de pura “cooperação e entreajuda” e de 
“colocação em comum de meios para a obtenção de directas vantagens comuns, dentro do mesmo 
círculo pessoal dos associados”. 
 
Balanço da actividade desenvolvida em Instituições Públicas  
 
Pode-se, assim, na perspectiva do que atrás se enunciou, concluir-se que todo o processo de 
constituição dos serviços partilhados de contabilidade e finanças pelo SUCH, através do Somos 
Contas, ACE, ficou marcado pelos sucessivos adiamentos do projecto, as inúmeras revisões aos 
modelos de processos, os custos já suportados pelas ARS na fase de preparação da adesão, o 
aumento do volume de trabalho das áreas administrativas das ARS, os lapsos detectados nos 
modelos económicos da entidade adjudicatária e pela ausência de estudos próprios das ARS que 
comprovassem a economia, eficiência e eficácia da decisão de externalização da função 
contabilística e financeira. 
 

12.4. Somos Compras, ACE 
 
O Somos Compras, ACE330, foi criado em Abril de 2007, para implementar e operar uma estrutura de 
aquisição de bens e serviços e de logística. 
 
Inicialmente, o Agrupamento foi constituído pelo SUCH (com uma participação de 86%), pelo 
Hospital de Santa Maria, EPE331, pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, e pelo Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, cada um com uma participação de 3% e a SGG – Serviços Gerais 
de Gestão, SA, (com uma participação de 5%)332. 
 
A participação das instituições hospitalares como agrupadas do Agrupamento e a respectiva 
autorização pela tutela333, fundamentou-se no primeiro estudo de viabilidade económica do ACE, 
objecto do ponto 1 do Anexo VII, no qual se previam poupanças líquidas acumuladas, com a 
centralização das funções de compras e logística dos hospitais no ACE, ao final de 5 anos de 
actividade (2012), no total de € 170.021.922,00, dos quais € 137.717.757,00 reverteriam para os 

                                                 
330 Inicialmente o Agrupamento adoptou a denominação COMPARSIS, ACE. Em Assembleia Geral do ACE de 4 de Abril de 2008, foi 
deliberado substituir a designação de COMPARSIS, ACE, por Somos Compras, ACE. 
331 Actual Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE. 
332 A SGG- Serviços Gerais de Gestão, SA, transmitiu a sua posição, em 17 de Março de 2009, ao SUCH, o qual ficou com uma participação 
de 91% no ACE, mantendo-se como prestadora de serviços do Agrupamento até 31 de Dezembro de 2009. 
333 Por despacho conjunto, de 28 de Fevereiro de 2007, do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e do Secretário de Estado da 
Saúde, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde (vide artigo 10º, alínea i), do Decreto-Lei n.º 233/2002, de 29 de Dezembro). 
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aderentes aos serviços partilhados, € 15.301.973,00 para as entidades prestadoras de cuidados de 
saúde agrupadas, € 8.501.096,00 para o SUCH e € 8.501.096,00 para o parceiro privado do ACE. 
 

12.4.1.  A operacionalização da Central de Compras e Logística pelo Somos 
Compras, ACE 

 
O modelo operacional do Agrupamento passava por: 

 criação de um mestre de artigos, serviços e fornecedores comum; 

 contratação centralizada no ACE que actuaria, ainda, como fornecedor dos aderentes aos 
serviços partilhados334; 

 externalização das funções internas de compras e logística dos aderentes para o ACE; 

 criação de um Sistema de Garantia de Pagamentos que assegurasse os pagamentos aos 
fornecedores nos prazos normais de vencimento das facturas sempre que os aderentes o 
não fizessem; 

 implementação e partilha de um sistema de informação comum. 
 
Quer o estudo de viabilidade económica quer o Acordo de Agrupados celebrado previam que a 
implementação da unidade de serviços partilhados de compras e logística, pelo ACE, ocorresse no 
período de 6 meses após a sua constituição, iniciando-se de imediato a fase de operação, i.e., a 
prestação de serviços de compras e logística aos aderentes dos serviços partilhados que, 
inicialmente, seriam as entidades hospitalares agrupadas, para além do próprio SUCH. Durante o 
período de implementação iniciar-se-iam, ainda, as tarefas relacionadas com o processo de 
preparação da transição formal das funções compras e logística dos prestadores de cuidados de 
saúde agrupados335. 
 
Contudo, os anos de 2007 e 2008 ficaram marcados por preocupações manifestadas pelos hospitais 
agrupados quanto: ao controlo e segurança do modelo de funcionamento dos serviços partilhados 
inicialmente preconizado que implicava a externalização, em simultâneo, das funções de compras e 
logística dos hospitais para o ACE; à adequação de algumas cláusulas da minuta de contrato de 
adesão aos serviços partilhados e da minuta do contrato de serviços financeiros a celebrar com uma 
instituição financeira com vista a garantir os pagamentos aos fornecedores nos prazos de 
vencimento das facturas, designadamente as que implicavam a aceitação tácita de créditos, a 
inquestionabilidade dos créditos e a possibilidade de suspensão dos fornecimentos aos hospitais 
em determinadas circunstâncias; e ao funcionamento do sistema de informação implementado 
pelo ACE, sobre o qual todas as entidades aderentes aos serviços partilhados deviam trabalhar336. 
 

                                                 
334 Excepto para categorias de bens ou serviços em que tal não fosse possível por os contratos terem de ser celebrados com os 
compradores efectivos (ex. fornecimento de electricidade, seguros). Nestas situações a unidade de serviços partilhados funcionaria como 
uma central de negociação. 
335 Distinção entre contratos vigentes nos hospitais, que, tendo sido objecto de contratação por estes e encontrando-se em execução, 
seriam geridos e operacionalizados pelo ACE após a transição formal; construção de um catálogo único que, numa primeira fase 
agregaria, uniformizando-os, os catálogos existentes nos hospitais; identificação das categorias de bens a adquirir pelo ACE; constituição 
de um mestre de fornecedores únicos; constituição de uma plataforma logística que garantisse a capacidade do ACE para prestar serviços 
logísticos; inventariação física dos bens; selecção e formação de recursos humanos; migração dos dados existentes nos sistemas de 
informação dos hospitais para os do ACE; constituição, numa primeira fase de uma plataforma logística distribuída, assente nas 
instalações dos próprios hospitais. 
336 A propósito da adequabilidade e fiabilidade da aplicação informática do Somos Compras, ACE, o CHLC produziu um Relatório de testes 
ao software, do qual se destacam as seguintes conclusões: (1) A realização de requisições de bens e serviços através daquela aplicação é 
de complexidade superior à do software actualmente utilizado no CHLC e essa complexidade irá traduzir-se num aumento e desperdício 
de tempo dos utilizadores. (2) O número de movimentos necessários realizar nas recepções e saídas de material duplica em relação à 
situação actual. 
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Em consequência, no decurso de 2008, o modelo de funcionamento dos serviços partilhados foi 
alterado, prevendo-se, numa primeira fase, a externalização das funções de compras, de modo 
faseado e incremental, iniciando-se pelo material de consumo clínico, e, adiando-se, a 
externalização das funções de logística. Quanto ao sistema de informação, passou a considerar-se a 
possibilidade de as entidades hospitalares poderem continuar a utilizar os seus sistemas de 
informação recorrendo a interfaces que permitiriam a troca de informação relativa a encomendas e 
recepções com o Somos Compras, ACE. Apenas a adesão, ulterior, aos serviços partilhados de 
logística pressupunha necessariamente a utilização do sistema de informação disponibilizado pelo 
ACE. 
 
Estas mudanças reflectiram-se no estudo de viabilidade económica do ACE, que foi alterado (cfr. 
ponto 2 do Anexo VII), e na minuta dos contratos de adesão que vieram a ser assinados, pelas 
entidades hospitalares, em 7 de Outubro de 2008. 
 
Não obstante a retracção dos investimentos e da mobilização de recursos inicialmente previstos, 
em consequência destas alterações337, não se pode deixar de salientar que, até então, existiram 
custos com as funções de logística, designadamente com o respectivo desenho de processos, o 
pessoal contratado, que veio a ser objecto de despedimento colectivo em meados de 2008, o 
director da logística e o desenvolvimento do sistema de informação nessa área, que podiam ter sido 
evitados se o modelo de funcionamento do ACE tivesse sido desde o início da adesão faseada. 
Também a infra-estrutura informática sobre a qual assentava o sistema de informação se veio a 
revelar sobredimensionada. 
 
Sobre este assunto, os responsáveis do CA do SUCH, referem que de “(…) entre as diversas 
vicissitudes que têm comprometido o projecto (…) encontra-se o facto de os Centros Hospitalares (i) 
terem demorado um ano a burilar a minuta do Protocolo de Adesão, (ii) aproveitando o entretanto 
para introduzir numerosas alterações ao modelo operacional inicial do ACE, descartando 
designadamente a utilização do Sistema de Informação, (iii) ao mesmo tempo em que protelaram a 
decisão definitiva das categorias de produtos que pretendiam adquirir através do Somos Compras, 
ACE, para o momento da celebração dos Protocolos de Adesão”. 
 
A este propósito, já no ponto 12.1.2, se referiu, no texto do Relatório, que “No início do projecto 
(Abril de 2007) admitiu-se que o arranque abrangesse todos os serviços a prestar pelo ACE nas áreas 
das compras e da logística. Em Janeiro 2008, porém, decidiu-se pela implementação faseada, com 
vista a assegurar um maior controlo e segurança do processo. Sem questionar esta opção, salienta-
se que a mesma deveria ter sido tomada logo aquando da constituição do ACE, evitando assim 
custos desnecessários com a implementação dos serviços de logística”. Contudo, a responsabilidade 
sobre configuração inicial do ACE e a sua alteração futura não poderá ser apenas assacada aos 
Centros Hospitalares, mas sim a todos os agrupados no ACE. 
 

O ano de 2008 ficou, ainda, marcado, por perturbações ao nível da gestão operacional interna338, 
que contribuíram para os atrasos na entrada em produção do ACE e na realização de acções 
necessárias à preparação da transição formal da função de compras. 
 
No final de 2008 ainda não existia um ficheiro mestre, essencial ao lançamento de procedimentos 
de contratação pelo ACE. Em 29 de Dezembro de 2008, foi submetida a parecer do Conselho de 

                                                 
337 Cfr. decorre da análise comparativa entre o orçamentado e o executado. No triénio 2007-2009 foram orçamentados € 30,9 milhões e 
foi executado € 18,3 milhões. 
338 Patentes nas actas do Conselho de Administração e documentos anexos. 
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Compras339, uma primeira versão desse ficheiro que apresentando, ainda, insuficiências de ordem 
técnica, impossibilitavam o ACE de o utilizar nos procedimentos de contratação pública340. 
 
Os próprios administradores nomeados pelo SUCH salientam, em nota sobre um documento 
apresentado na reunião do Conselho de Administração de 29 de Dezembro de 2008 pelo 
administrador nomeado pela SGG, SA, que quase todos os processos com vista ao 
aprovisionamento dos aderentes, um contributo específico da SGG, SA, se encontravam, naquela 
data, por operacionalizar e que a área operacional estava “(…) totalmente impreparada para 
enfrentar a realidade da existência de cargas operacionais continuadas”, não tendo sido 
“assegurada, até ao momento, a formação dos recursos existentes(…)”, não existindo, ainda, “(…) 
um plano para a entrada em produção(…)”. 
 
Sobre o ficheiro mestre, alegam os responsáveis do SUCH, que “(…) os Hospitais Agrupados só 
decidiram, definitivamente, os artigos que pretendiam colocar na alçada do Somos Compras, ACE, 
aquando da celebração dos Protocolos de Adesão, em 7 de Outubro de 2008 (…). Assim, só a partir 
de meados de Outubro de 2008 é que começou a haver condições para se reiniciar o trabalho de 
normalização administrativa dos artigos (…)”. 
 
Também, se verificou uma dependência excessiva do Agrupamento relativamente aos hospitais 
agrupados, que eram quem efectivamente possuía o conhecimento das idiossincrasias do Sector 
Público da Saúde (regime jurídico da contratação pública, produtos e fornecedores). A título de 
exemplo, o trabalho realizado, em 2008 e 2009, de criação do ficheiro mestre, de definição das 
especificações técnicas dos produtos e dos critérios de avaliação e adjudicação a utilizar nos 
procedimentos de contratação pública, foi feito essencialmente com recurso a profissionais das 
entidades hospitalares, para além de outros contratados pelo próprio Somos Compras, ACE. 
 
A comprovar esta observação refira-se a deliberação do Conselho de Administração do CHLC, de 18 
de Março de 2009, que autorizou a facturação ao Somos Compras, ACE, dos serviços prestados ao 
Agrupamento, nomeadamente quanto ao tempo dispendido pelos colaboradores daquele centro 
hospitalar em “(…) prestar as informações necessárias, participar em reuniões, efectuar a formação 
para a utilização do software e realizar o alinhamento dos artigos(…)”341, tendo sido emitida a 
factura n.º 8026834, de 4 de Maio de 2009, no total de € 240.984,00, ao qual acresce IVA no valor 
de € 48.196,80, perfazendo € 289.180,80. Por ofício de 25 de Setembro de 2009, o Somos Compras, 
ACE, devolveu a referida factura por não se considerar responsável pelo seu pagamento. 
 
Finalmente, e, apesar, de o contrato de prestação de serviços financeiros referente ao Sistema de 
Garantia de Pagamentos ter sido celebrado em Janeiro de 2008, entre o Somos Compras, ACE, e um 
consórcio bancário, em Novembro 2008, após a adesão das entidades hospitalares aos serviços 
partilhados e ao contrato de financiamento, o consórcio propôs uma alteração que agravava as 
condições de financiamento, tendo a mesma sido aceite em Assembleia Geral. 
 

                                                 
339 Órgão de apoio e aconselhamento do ACE, integrado por representantes das instituições hospitalares, que tinha como objectivo 
garantir a articulação dos prestadores de cuidados de saúde com o ACE para que este assegurasse o aprovisionamento dos seus clientes, 
em termos de qualidade, oportunidade, custo e quantidade. 
340 Cfr. ofício remetido pelo Somos Compras, ACE, às instituições hospitalares, em 31 de Dezembro de 2009. Note-se que, conforme 
referido no texto, durante a fase de implementação (primeiros seis meses do ACE), iniciar-se-iam, ainda, as tarefas relacionadas com o 
processo de preparação da transição formal das funções que incluíam a construção de um catálogo único. Até Dezembro de 2008, o 
ficheiro mestre foi tratado do ponto de vista administrativo, faltando-lhe ainda a harmonização técnica, necessária à construção do 
Catálogo e ao lançamento dos procedimentos de contratação. 
341 Fonte: Informação n.º 16 de Março de 2009 - Serviço de gestão de compras do CHLC, EPE. 
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12.4.2. Actividades desenvolvidas em Instituições Públicas 
 
Os três centros hospitalares de Lisboa, agrupados institucionais do ACE, celebraram os protocolos 
de adesão à central de compras e logística, em 7 de Outubro de 2008. A adesão iniciar-se-ia pelo 
módulo de compras centralizadas e pela aquisição de material de consumo clínico. Nenhum dos 
hospitais optou por utilizar o sistema de informação disponibilizado pelo Agrupamento342, sendo 
necessário o desenvolvimento de interfaces que permitissem a troca de informação relativa a 
encomendas e recepções entre o Somos Compras, ACE, e os hospitais343. 
 
Na sequência dos compromissos assumidos os três Centros Hospitalares de Lisboa deveriam 
efectuar todas as aquisições de material de consumo clínico, constantes do Anexo 0 ao Protocolo, a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, à central de compras e logística, operada pelo Agrupamento. 
 
Contudo, na data da assinatura dos protocolos, era expectável a incapacidade do Somos Compras, 
ACE, para satisfazer aqueles compromissos, uma vez que naquela data, e conforme já referido, não 
existia sequer um ficheiro mestre harmonizado que permitisse ao Agrupamento a realização dos 
procedimentos de contratação pública necessários. Por outro lado, ainda que o mesmo existisse, 
não era possível ao Somos Compras, ACE, proceder entre Outubro de 2008 e Janeiro de 2009, à 
realização dos concursos públicos ou dos concursos limitados por prévia qualificação legalmente 
adequados à aquisição do material necessário ao abastecimento dos Centros Hospitalares. 
 
A fim de ultrapassar estas limitações, o CA do Somos Compras, ACE, aprovou em Dezembro de 
2008, a realização de ajustes directos, ao abrigo do artigo 24.º, n.º 1, alínea c), do CCP, na medida 
do estritamente necessário, utilizando para o efeito os ficheiros mestre dos Centros Hospitalares. 
 
Quanto ao fundamento legal invocado, importa referir que o recurso ao ajuste directo por motivos 
de urgência imperiosa só é admissível quando resulte de acontecimentos extraordinários 
imprevisíveis pela entidade adjudicante, o que não era manifestamente o caso. De facto, todo o 
processo de externalização da função de compras para o Somos Compras, ACE, já vinha sendo 
preparado desde 2007, pelo que não se pode aceitar a imprevisibilidade alegada. Assim, não se 
verificando os pressupostos que justificaram a escolha dos procedimentos por ajuste directo, 
resultava violado aquele fundamento legal. Contudo, estando os primeiros ajustes directos 
concluídos em Julho de 2009, confirmou-se que não houve aquisições pelos Centros Hospitalares ao 
abrigo dos mesmos. 
 
As aquisições realizadas pelo CHLO e pelo CHLC ao Somos Compras, ACE, limitaram-se a ser 
encaminhadas por este aos fornecedores habituais desses Centros Hospitalares344. 
 
Durante o mês de Janeiro de 2009, o CHLO procedeu ao envio das encomendas de material de 
consumo clínico para o Somos Compras, ACE, e não para os fornecedores habituais. Contudo, o 
Somos Compras, ACE, devido ao “(…) período conturbado em termos de gestão operacional interna 
e em que a contratação ao mercado, o ficheiro mestre e a interligação informática345 (…) ainda não 

                                                 
342 Em Dezembro de 2008 ainda não estavam concluídas as componentes de gestão de tesouraria e de transmissão electrónica de 
documentos – cfr. Relatório e Contas de 2008 do Somos Compras, ACE, e carta do Administrador Executivo da SGG, anexa ao mesmo, 
bem como mail, de 12 de Maio de 2009, da representante dos Centros Hospitalares no Conselho de Administração do ACE. 
343 Cfr. ofício remetido pelo Somos Compras, ACE, às instituições hospitalares, em 31 de Dezembro de 2009. 
344 O Acordo de Agrupados previa a gestão e operacionalização pelo ACE dos contratos vigentes nos hospitais, após a transição formal. 
345 De acordo com o CA do Somos Compras, ACE, faltava concluir a parte da interligação informática dos centros hospitalares. 
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estavam concluídos (…)”346 não foi capaz de assegurar as condições de abastecimento daquele 
centro hospitalar. 
 
A incapacidade demonstrada pelo ACE em fornecer aquele Centro Hospitalar e a imprevidência do 
CHLO em deixar de colocar encomendas, directamente, junto dos fornecedores habituais sem que, 
previamente, se tivesse assegurado de que o ACE estava em condições de assegurar a regularidade 
dos abastecimentos, originou “(…) rupturas de stocks (…) quase diárias (…)” e o “(…) perigo de se 
colocar em risco a segurança dos doentes e dos profissionais (…)”347. Perante aquele cenário, o CA 
do CHLO viu-se obrigado a recorrer a empréstimos de material clínico a outros centros hospitalares 
conseguindo dessa forma impedir a interrupção do “(…) funcionamento do hospital em algumas 
áreas (…)”. 
 
O próprio CA do CHLO reconheceu que “(…) Desta sua decisão obteve uma prestação de serviços 
com péssimos resultados (…) que provocaram graves prejuízos na actividade do CHLO, 
desestabilização e desorganização que lhe provocavam elevados custos e tempo para recuperar os 
referidos prejuízos.”348. 
 
Em resultado, em 29 de Janeiro de 2009, o Conselho de Administração do CHLO deliberou “não 
emitir mais notas de encomenda ao Somos Compras, ACE, enquanto a capacidade de resposta da 
referida instituições não estiver assegurada”. 
 
O CHLC, por seu turno, demonstrando uma atitude mais prudente, procedeu apenas à aquisição de 
determinados produtos de material clínico, de forma a aferir da capacidade de fornecimento do 
ACE. 
 
Assim, desde Janeiro de 2009 e até à data de realização de trabalho de campo349 no CHLC, este 
centro hospitalar emitiu 115 notas de encomenda ao Somos Compras, ACE, no total de 
€ 854.852,15, tendo sido satisfeitas encomendas no valor de € 233.640,78. A restante mercadoria 
encomendada ao Somos Compras, ACE, encontrava-se, àquela data, pendente de entrega. 
Considerando as dificuldades de satisfação das encomendas por parte do Agrupamento, o CHLC não 
emitiu mais notas de encomenda ao Somos Compras, ACE, a partir de 22 de Maio de 2009350. 
 
O CHLN, por sua vez, até à data da realização de trabalho de campo nesta entidade, não emitiu 
qualquer nota de encomenda ao Somos Compras, ACE. 
 
Nos termos da cláusula décima segunda dos protocolos de adesão o SUCH teria direito a uma 
remuneração pelos serviços prestados, correspondente ao módulo de serviços de compras 
centralizadas, de € 360.000,00351 + IVA, destinada a cobrir os custos de implementação e operação 
da central de compras e logística. 
 
Deste modo, o Somos Compras, ACE, facturou mensalmente aos Centros Hospitalares aquele valor. 
Os montantes facturados pelo Somos Compras, ACE, relativos ao protocolo totalizavam, em 
Fevereiro de 2010, € 1.296.000,00. 

                                                 
346 Fonte: Ofício do Somos Compras, ACE, n.º 000654, de 31 de Dezembro de 2009. 
347 Fonte: Ofício CA/10/2009, de 23 de Janeiro, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE. 
348 Fonte: Acta n.º 8 da Assembleia Geral do Somos Compras, ACE. 
349 Outubro de 2009. 
350 Fonte: Listagem de encomendas do Serviço de Aprovisionamento do CHLC, EPE, à data de 7 de Outubro de 2009. 
351 A pagar mensalmente (€ 30.000 + Iva). 
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Por sua vez, os Centros Hospitalares não reconhecem esta dívida, tendo inclusive procedido à 
devolução das facturas, visto não lhes terem sido prestados os serviços objecto dos protocolos, 
nomeadamente quanto à garantia de assegurar a aquisição dos bens e serviços que lhe fossem 
solicitados pelos Centros Hospitalares. 
 
Note-se que apesar de só o CHLO ter procedido à colocação da totalidade das suas encomendas 
junto do Somos Compras, ACE, a partir de Janeiro de 2009, ainda assim o ACE não foi capaz de 
abastecer regularmente aquele Centro Hospitalar. Compreende-se assim a recusa dos três Centros 
Hospitalares em aceitar a facturação emitida pelo ACE. 
 
De facto, o Somos Compras, ACE, não prestou, nem estava em condições de prestar, os serviços que 
estavam protocolados desde Janeiro de 2009, nomeadamente porque o ACE atravessava um 
período conturbado em termos de gestão operacional interna, o ficheiro mestre não estava 
concluído e pela inexistência, à data, de vínculo contratual directo entre o ACE e os fornecedores. 
 
Assim sendo, existem proveitos registados no Somos Compras, ACE, mas não existe dívida registada 
nos Centros Hospitalares. Apesar dos Centros Hospitalares não reconhecerem aquela dívida, o ACE 
cedeu aqueles créditos às entidades financeiras que asseguram o Sistema de Garantia de 
Pagamentos. Em consequência, as entidades financeiras têm debitado juros mensais às entidades 
hospitalares. 
 
A este propósito, alegam os responsáveis do SUCH, que os “serviços previstos no âmbito do 
Protocolo de Adesão ao Serviço Partilhado de Compras e Logística, que os Centros Hospitalares 
Agrupados celebraram com o SUCH, não se limitam ao fornecimento de bens e serviços. Desde 
Março de 2008, quando o Somos Compras, ACE, procedeu ao lançamento de procedimentos de 
contratação (…), que vêm prestando serviços aos Centros Hospitalares. Mais: as poupanças 
efectivas, potenciais e estimadas, que até ao momento foram apuradas, relacionadas com os 
serviços prestados aos Centros Hospitalares, apuradas até ao fecho do ano económico de 2009 
ascendiam a 4,38 milhões de euros (…)”. 
 

12.4.3. A Situação Económico-Financeira do Somos Compras, ACE 
 
O exercício de 2008 revela muito pouco em termos de análise financeira352, visto ter sido 
considerado que o agrupamento se encontrava em fase de estabelecimento. Assim, para além dos 
custos de funcionamento registados em imobilizado em curso, realça-se também o facto de não 
terem sido efectuadas amortizações dos bens do activo imobilizado (vide ponto 3 do Anexo VII). 
 
Relativamente ao exercício de 2009, foram recolhidos dados financeiros que indicavam um 
resultado líquido do exercício negativo de 2009 de aproximadamente € - 4,6 milhões. 
 
Da análise da situação económico-financeira destacam-se os empréstimos contraídos, a 31 de 
Dezembro de 2009, no total de € 13.839.010,00, e os encargos contraídos junto de fornecedores 
conta corrente, no total de € 3.756.553,30. 
 

                                                 
352 Da análise da Demonstração de Resultados de 2008 resulta que foi apurado um resultado líquido do exercício no montante de 
€ 5.772,76, que foi imputado directamente aos membros do agrupamento. Os proveitos registados, no total de € 32.314,08, referem-se 
exclusivamente a vendas de cadernos de encargos. 
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O facto de não possuir capital próprio, à semelhança dos outros ACE constituídos pelo SUCH, 
originou uma elevada dependência do financiamento bancário, cujos custos ascenderam a 
€ 456.689,86 durante o exercício de 2009. 
 
Saliente-se, que apesar das medidas353 adoptadas de redução da estrutura de custos para 2010, o 
Somos Compras, ACE, tinha muitos custos fixos contratados (comunicações, hardware e software) 
que eram de difícil redução, que em conjunto com a incapacidade de captar novas adesões, 
permitiam antever o agravamento da situação económico-financeira do agrupamento. 

 

13. Situação económico-financeira do Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais 

 
A situação patrimonial do SUCH, no triénio 2006-2008, encontra-se reflectida no quadro seguinte: 

 
Quadro VIII – Balanço 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

21.943.789,98 30,0% 18.010.478,24 24,6% 18.130.281,13 27,9% -119.802,89 -0,7% 3.933.311,74 21,8%

912.879,16 1,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 912.879,16

2.010.079,10 2,7% 1.875.553,79 2,6% 1.881.236,32 2,9% -5.682,53 -0,3% 134.525,31 7,2%

17.898.399,29 24,4% 15.980.710,17 21,8% 15.629.864,33 24,0% 350.845,84 2,2% 1.917.689,12 12,0%

1.122.432,43 1,5% 154.214,28 0,2% 619.180,48 1,0% -464.966,20 -75,1% 968.218,15 627,8%

51.297.347,53 70,0% 55.228.922,24 75,4% 46.941.918,12 72,1% 8.287.004,12 17,7% -3.931.574,71 -7,1%

2.457.537,69 3,4% 5.132.957,95 7,0% 3.008.747,06 4,6% 2.124.210,89 70,6% -2.675.420,26 -52,1%

45.507.225,42 62,1% 41.818.334,27 57,1% 39.530.730,50 60,7% 2.287.603,77 5,8% 3.688.891,15 8,8%

527.510,67 0,7% 6.164.306,29 8,4% 2.437.178,64 3,7% 3.727.127,65 152,9% -5.636.795,62 -91,4%

2.805.073,75 3,8% 2.113.323,73 2,9% 1.965.261,92 3,0% 148.061,81 7,5% 691.750,02 32,7%

73.241.137,51 100% 73.239.400,48 175% 65.072.199,25 100% 8.167.201,23 12,55% 1.737,03 0,0%

15.885.554,21 21,7% 23.388.009,90 31,9% 23.365.798,46 35,9% 22.211,44 0,1% -7.502.455,69 -32,1%

93.238,33 0,1% 93.238,33 0,1% 93.238,33 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

738.634,38 1,0% 738.634,38 1,0% 738.634,38 1,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Reservas 22.533.925,75 30,8% 22.339.903,65 30,5% 24.855.630,39 38,2% -2.515.726,74 -10,1% 194.022,10 0,9%

-3.069.669,68 -4,2% 194.022,10 0,3% -2.515.726,74 -3,9% 2.709.748,84 -107,7% -3.263.691,78 -1682,1%

-4.410.574,57 -6,0% 22.211,44 0,0% 194.022,10 0,3% -171.810,66 -88,6% -4.432.786,01 -19957,2%

57.355.583,30 78,3% 49.851.390,58 68,1% 41.706.400,79 64,1% 8.144.989,79 19,5% 7.504.192,72 15,1%

194.746,30 0,3% 184.679,70 0,3% 184.679,70 0,3% 0,00 0,0% 10.066,60 5,5%

51.254.755,63 70,0% 43.216.521,50 59,0% 34.653.870,18 53,3% 8.562.651,32 24,7% 8.038.234,13 18,6%

5.906.081,37 8,1% 6.450.189,38 8,8% 6.867.850,91 10,6% -417.661,53 -6,1% -544.108,01 -8,4%

73.241.137,51 100% 73.239.400,48 100% 65.072.199,25 100% 8.167.201,23 12,55% 1.737,03 0,0%

31.12.08

Imobiizado incorpóreo

Δ% 07/0831.12.07 31.12.06 Δ% 06/07

Capital próprio e passivo

Capital próprio

Capital

Ajustamentos partes de capital 

Resultados Transitados 

R.Liquido Exercício

Passivo

Provisões

Dívidas a terceiros

Acréscimos e diferimentos 

Capital próprio e passivo

Activo

Imobilizado

Investimentos f inanceiros

Imobilizações Corpóreas

Imobilizações em curso

Circulante

Existências

Dívidas de terceiros

Disponibilidades

Acréscimos e diferimentos 

Total Activo

 

 
Da análise ao balanço destaca-se o resultado líquido negativo obtido em 2008 que contribuiu para a 
diminuição acentuada do Capital Próprio, -32,1% de 2007 para 2008. Para aquela diminuição 
contribuiu ainda uma regularização efectuada na rubrica de Resultados Transitados referentes a 
trabalhos em curso de projectos e obras, no total de € 3.091.881,12. 
 
No final do exercício de 2008, decorridos 3 anos de actividade do então Conselho de Administração 
do SUCH354, os capitais próprios da Associação já registavam uma diminuição de 31,4% 
relativamente ao verificado a 31 de Dezembro de 2005 (€ 23.171.776,36). 

                                                 
353 Diminuição do n.º de administradores executivos remunerados, dispensa de pessoas contratadas para a área da logística, contratação 
de uma equipa interna para a manutenção aplicacional e redimensionamento da infra-estrutura informática. 
354 Excepto a Vice-Presidente do SUCH que tomou posse apenas a 1 de Fevereiro de 2008. Pelos Despachos n.os 10557/2010 e 
10558/2010, de 17 de Junho, do Secretário de Estado da Saúde, foram nomeados os novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
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O activo líquido em 2008 ascendeu a € 73.241.137,51, do qual 30% corresponde a imobilizado e 
70% a activos circulantes. Durante o exercício de 2008 foi alterado o critério de cálculo das 
amortizações e reintegrações do exercício, para as aquisições efectuadas a partir de 1 de Janeiro 
desse ano, deixando de ser utilizadas as taxas máximas permitidas pelo Decreto Regulamentar n.º 
2/90, de 12 de Janeiro, para se passarem a utilizar as taxas mínimas355. 
 
Na área das dívidas a terceiros observou-se a um agravamento substancial dos valores em dívida ao 
longo do triénio, com um peso relativo de 70% na estrutura do passivo e capital próprio em 2008, 
em parte explicado pelo recurso ao factoring nesse ano. 
 
O total de créditos por cobrar aumentou 5,8% de 2006 para 2007 e 8,8% entre 2007 e 2008, em 
consequência do diferimento de cobranças356. A este propósito importa salientar que, por iniciativa 
do CA, foi aprovada em AG de 3 de Julho de 2009, uma moção de compromisso na regularidade de 
pagamento dos serviços contratados ao SUCH. 
 
A análise seguinte evidencia a situação económica nos anos de 2006 a 2008, do SUCH. 
 

Quadro IX – Demonstração de Resultados 

Custos Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Custo das matérias de consumo 12.671.615,86 12,9% 10.646.747,21 12,8% 8.389.247,66 12,0% 2.257.499,55 26,9% 2.024.868,65 19,0%

Fornec. Serviços Externos 35.880.750,23 36,6% 31.322.282,77 37,7% 23.704.694,61 34,0% 7.617.588,16 32,1% 4.558.467,46 14,6%

Impostos 11.509,60 0,0% 3.259,17 0,0% 5.182,65 0,0% -1.923,48 -37,1% 8.250,43 253,1%

Custos c/ Pessoal 42.371.880,62 43,2% 35.919.719,62 43,2% 32.471.056,89 46,6% 3.448.662,73 10,6% 6.452.161,00 18,0%

Provisões 10.066,60 0,0% 25.082,54 0,0% 0,00 0,0% 25.082,54 -15.015,94 -59,9%

Amortizações 3.432.612,99 3,5% 2.688.991,96 3,2% 2.604.577,36 3,7% 84.414,60 3,2% 743.621,03 27,7%

Outros Custos Operacionais 26.684,59 0,0% 944.383,85 1,1% 686.206,83 1,0% 258.177,02 37,6% -917.699,26 -97,2%

Custos e Perdas Financeiras 3.464.076,14 3,5% 1.367.466,41 1,6% 801.844,11 1,1% 565.622,30 70,5% 2.096.609,73 153,3%

Custos e Perdas Extraordinárias 218.832,48 0,2% 187.923,18 0,2% 1.064.800,78 1,5% -876.877,60 -82,4% 30.909,30 16,4%

Total de custos 98.088.029,11 100,0% 83.105.856,71 100,0% 69.727.610,89 100,0% 13.378.245,82 19,2% 14.982.172,40 18,0%

Proveitos

Vendas 0,00 0,0% 1.425,69 0,0% 137.559,28 0,2% -136.133,59 -99,0% -1.425,69 -100,0%

Prestações de serviços 89.296.860,82 95,3% 77.172.900,17 92,8% 65.468.542,71 93,6% 11.704.357,46 17,9% 12.123.960,65 15,7%

Variação de trabalhos em curso -148,58 0,0% 2.191.706,84 2,6% -636.341,03 -0,9% 2.828.047,87 -444,4% -2.191.855,42 -100,0%

Proveitos suplementares 3.700,98 0,0% 10.834,04 0,0% 8.348,13 0,0% 2.485,91 29,8% -7.133,06 -65,8%

Subsídios à exploração 72.002,80 0,1% 93.396,93 0,1% 101.668,70 0,1% -8.271,77 -8,1% -21.394,13 -22,9%

Trabalhos para a própria empresa 270.677,56 0,3% 69.086,49 0,1% 363.136,83 0,5% -294.050,34 -81,0% 201.591,07 291,8%

Outros proveitos operacionais 3.167.107,51 3,4% 2.960.824,12 3,6% 2.956.254,64 4,2% 4.569,48 0,2% 206.283,39 7,0%

Reversões de amortizações 0,00 0,0% 0,00 0,0% 597.464,74 0,9% -597.464,74 -100,0% 0,00 0,0%

Proveitos e Ganhos Financeiros 646.423,77 0,7% 483.071,50 0,6% 457.030,83 0,7% 26.040,67 5,7% 163.352,27 33,8%

Proveitos e Ganhos Extraordinários 220.829,68 0,2% 144.822,37 0,2% 467.968,16 0,7% -323.145,79 -69,1% 76.007,31 52,5%

Total  de proveitos 93.677.454,54 100,0% 83.128.068,15 100,0% 69.921.632,99 100,0% 13.206.435,16 18,9% 10.549.386,39 12,7%

Demonstração Resultados 

Resultados Operacionais -1.594.919,40 949.707,16 1.135.668,00

Resultados Financeiros -2.817.652,37 -884.394,91 -344.813,28

Resultados Correntes -4.412.571,77 65.312,25 790.854,72

Resultados Extraordinários 1.997,20 -43.100,81 -596.832,62

Resultado Líquido Exercício -4.410.574,57 22.211,44 194.022,10

31.12.08 Δ% 07/0831.12.07 31.12.06 Δ% 06/07

 
No exercício económico de 2008, apesar do volume de negócios ter registado um aumento de 
15,7% e os proveitos de 12,7%, o resultado do exercício foi negativo em € - 4.410.574,57. 
 

                                                                                                                                                       
Administração do SUCH, com efeitos a partir de 23 de Junho inclusive. Os restantes membros do Conselho de Administração (3 vogais) 
foram eleitos em Assembleia Geral extraordinária de 30 de Junho de 2010, com efeitos a partir de 1 de Julho inclusive. 
355 A utilização de quotas mínimas de reintegração e amortização sobre o activo imobilizado sujeito a deperecimento, adquirido após 1 de 
Janeiro de 2008, origina a duplicação do período de vida útil esperada desses bens e, consequentemente, a diminuição dos custos anuais 
com o deperecimento do activo imobilizado. 
356 O prazo médio de recebimentos em 2008 foi de 7,8 meses no final do 1º semestre de 2008 e de 5,8 meses no final de 2008 (Fonte: 
Relatório de Gestão e Contas 2008). 
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O resultado financeiro negativo de € -2.817.652,37 é consequência de um custo financeiro total de 
€ 3.464.076,14, para o qual contribuiu a consolidação de resultados negativos de empresas 
associadas357, no valor de € 1.247.225,63, € 1.515.147,96 relativos a juros suportados, € 610.077,09 
de descontos de pronto pagamentos concedidos e outras perdas financeiras no total de 
€ 91.625,46. Os proveitos financeiros totalizaram € 646.423,77, dos quais € 622.020,09 respeitaram 
à consolidação de resultados positivos de empresas associadas358. 
 
O quadro seguinte apresenta alguns indicadores de equilíbrio financeiro e liquidez. 
 

Quadro X – Indicadores de gestão 
O rácio de solvabilidade359 demonstra a 
decrescente capacidade financeira do SUCH em 
satisfazer os seus compromissos. A diminuição do 
indicador de autonomia financeira360, em 2008, é 
consequência do aumento das dívidas a terceiros. 
 

Anos 2008 2007 2006

Autonomia financeira 0,22 0,32 0,36

Solvabilidade 0,28 0,47 0,56

Liquidez geral 0,95 1,23 1,30

Endividamento 0,78 0,68 0,64  

O indicador de liquidez geral361 é revelador por um lado, da falta de capacidade do SUCH em solver 
as suas obrigações de curto prazo através da realização dos seus direitos de curto prazo e, por outro 
lado, da degradação da situação financeira do SUCH, que também pode ser confirmada pela 
deterioração gradual dos indicadores analisados no quadro seguinte referente às rentabilidades. 
 

Quadro XI – Rentabilidades do SUCH de 2001 a 2008
362 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rentabilidade do capital próprio 12,2% 11,7% 1,5% 1,5% -10,9% 0,8% 0,1% -27,8%

Rentabilidade do activo 5,3% 6,1% 1,8% 2,0% -3,1% 1,7% 1,3% -2,2%

Rentabilidade das vendas 7,2% 5,9% 0,3% 1,6% -2,7% 0,3% 0,0% -4,9%  
 
Em 2009, a situação económico-financeira da Associação deteriorou-se, em consequência de novo 
resultado líquido do exercício negativo de aproximadamente € -5 milhões, em grande parte 
justificado pela consolidação de resultados líquidos negativos dos ACE de serviços partilhados (€ -
6,3 milhões). Em resultado, o rácio de autonomia financeira passou de 0,38, em 2005, para 0,11, em 
2009. 
 
A criação dos serviços partilhados, um dos desideratos da missão do Conselho de Administração do 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em funções de 2006 a Junho de 2010363, conduziu a 
Associação a uma situação financeira crítica, com eventuais consequências na sua própria 
subsistência, e contrasta com a “(…) situação financeira (…) globalmente equilibrada (…)”364 
evidenciada nas demonstrações financeiras de 2005365. 
 

                                                 
357 Decorrentes do Somos Pessoas, ACE e Somos Contas, ACE. 
358 Consolidaram resultados positivos o SUCH- Dalkia, ACE, o Somos Compras, ACE e a EAS, Lda. 
359 Avalia a capacidade de solver as responsabilidades assumidas a médio, longo e curto prazos (Capitais Próprios / Passivo). 
360 Traduz a capacidade em  financiar o activo através dos capitais próprios sem ter de recorrer a empréstimos (Capitais Próprios / Activo 
Líquido). 
361 Revela a capacidade que a entidade tem de solver as suas obrigações correntes (Activo Circulante / Passivo curto prazo). 
362 Fonte: Plano estratégico 2007-2009 para as rentabilidades dos anos 2001 a 2005. 
363 Com a excepção da Vice-Presidente do SUCH que tomou posse apenas a 1 de Fevereiro de 2008. 
364 Fonte: Parecer do Conselho Fiscal do SUCH – Exercício de 2005. 
365 No final de 2009 mais de metade (53,1%) dos capitais próprios do SUCH a 31 de Dezembro de 2005 (€ 23.171.776,36) estavam 
perdidos. O total de capitais próprios do SUCH a 31 de Dezembro de 2009 era de € 10.842.426,24 e o total do Activo Líquido de € 
99.066.574,05. O rácio de autonomia financeira era de 0,11. 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 138 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

Em sede de contraditório, o CA do SUCH refere que “(…) a afirmação (…) não traduz a realidade 
(…)” e que “(…) o SUCH não possuía, nem nunca possuiu, pelo menos desde 2001, inclusive, uma 
situação financeira globalmente equilibrada (…). 
 
De facto, os elevados montantes de necessidade cíclicas de exploração, permanentemente 
imobilizados, principalmente por via das sistemáticas dívidas dos clientes/associados – cujo saldo 
sempre representou, nos últimos nove anos, - são, à escala da progressão do volume de negócios, 
prova iniludível e irrefutável dos referidos desequilíbrios financeiros (…)”. Se até 2007 o fundo de 
maneio funcional (capital próprio - activo fixo) conseguia alavancar fundos para reduzir as 
necessidades mensais da tesouraria líquida, a partir de 2008 (inclusive) este desiderato não mais foi 
possível de alcançar basicamente por se ter deteriorado a situação financeira do capital próprio do 
SUCH. 
 
Neste particular, contribuíram ainda para a redução do mesmo, no período em consideração, os 
resultados líquidos negativos de 2008 e 2009, devidos à inflação sentida em 2008 e à consolidação 
nas contas do SUCH dos resultados negativos das respectivas empresas participadas. 
 
Importa ainda frisar o impacto da regularização dos trabalhos em curso, na rubrica contabilística de 
existências, no montante de € 3.091.881,12, no âmbito dos projectos & obras, resultado de uma 
situação herdada do passado, muito anterior a 2005 (…) que este Conselho de Administração levou 
a efeito (…). 
 
A análise dos ratios de endividamento, liquidez e solvabilidade (…) revela que no período entre 2006 
e 2009 há uma clara sub-divisão que importa salientar: o biénio 2006-2007 e o biénio 2008 e 2009. 
 
No primeiro biénio tem-se um nível médio do ratio de endividamento na ordem dos 66% (64,1% em 
2006 e 68% em 2007). Porém, a leitura desse valor não pode ser dissociada da consideração dos 
seguintes factos: 

a) O volume de vendas subiu 36,3%, registando aumentos de 16%, entre 2005 e 2006, e de 
17,7%, entre 2006 e 2007 (…); 

b) A dívida dos clientes aumentou 48,2% (…) de € 27.164 milhares registados no início de 2006, 
para € 40.248 milhares, registados no final de 2007 (…); 

c) Em contrapartida, o SUCH aumentou o seu endividamento oneroso (incluindo empréstimos 
bancários, leasings e adiantamentos de factoring) a instituições de crédito em 47%. 

 
No que concerne ao biénio 2008-2009, tem-se em 2008 um volume de vendas que face a 2007 sobe 
15,7% (…) contra um aumento da dívida de clientes de 8,15% (…) Contudo, é conveniente frisar quão 
enganador este ratio se revela, pois que (…) os prazos médios de recebimentos mensais verificados 
são bem maiores que a indicação pontual do mesmo em sede de data final do exercício (…). 
 
Não obstante as dívidas a bancos passarem de € 18.835.000 para € 13.897.000 (diminuindo cerca 
de 5 milhões), o recurso a adiantamentos por factoring, motivado pelo crescimento da dívida, já 
atrás referida, explicam e justificam o montante desta rubrica revelado em fecho de exercício com 
€ 6.258.000. 
 
Em 2009, ao contrário do que é tradicional, nem o final do ano conseguiu modificar a situação. 
Assim, para um aumento do volume de vendas, face ao ano anterior, de 12,4% (…) a dívida de 
clientes passou de € 43.529.000 para € 67.299.000 (…). 
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No que concerne á análise dos resultados operacionais das áreas tradicionais do SUCH (…) o volume 
de negócios de 2008 aumentou 15,7% face ao ano anterior; No triénio 2006-2008, o acréscimo do 
volume de negócios ascendeu a 57,8% (…) Não obstante o período complexo vivido em 2008 do 
ponto de vista do funcionamento dos mercados, os custos operacionais tiveram um acréscimo 
idêntico à variação do volume de negócios (…). 
 
Efectivamente, para uma evolução de 15,7% do volume de negócios, o custo das matérias-primas 
evoluiu mais de 19% no ano de 2008 (…) e os FSE´s apresentaram um acréscimo próximo dos 15% 
(…) pelo que o desvio sentido pelo efeito da inflação no SUCH no ano de 2008 resultou numa 
despesa adicional e imprevisível para o ano de € 1.700.000, com forte impacto no prejuízo 
operacional global do SUCH cifrado em € 1.500.000 (…). 
 
Em síntese, no que aos resultados operacionais diz respeito, é muito importante relembrar que, 
exceptuando o ano de 2008 – em que os mesmos apresentaram valores negativos pelas razões 
acima expostas -, o SUCH, desde 2006, tem vindo a apresentar resultados operacionais positivos. O 
ano de 2005 havia, em contraponto, exibido em resultado operacional negativo no valor de -1,6 
milhões de euros (…)”. 
 
Apreciando o alegado pelo CA do SUCH, note-se desde já que, analisados os argumentos 
produzidos, se mantém a posição contida no Relato, com os fundamentos aí aduzidos, aos quais 
acrescem os seguintes considerandos:  
 
O CA do SUCH vem contestar a deterioração da situação económico-financeira da Associação 
quando em 3 de Julho de 2009, a propósito da criação da quota extraordinária, referia que a mesma 
visava “(…) a imediata contenção da espiral de endividamento bancário e o consequente controlo da 
evolução do peso relativo dos custos financeiros na estrutura de custos do SUCH (…)” e “(…) a 
possibilidade de reposição de todos os indicadores económico-financeiros, no ano de 2009, aos 
níveis verificados no arranque do Plano Estratégico366 (…)” 2007-2009. 
 
Quanto ao aumento do volume de negócios verificado no período em análise, note-se que o 
Relatório Preliminar do Plano de Sustentabilidade a Médio/Longo Prazo 2010-2015, de Outubro de 
2009, encomendado pelo SUCH a uma entidade independente, já referia que: 

a) “(…) em matéria de rendibilidade, a situação do SUCH-SOMOS SPS é particularmente 
desfavorável em termos absolutos e relativos face à média do sector em que se insere(…)”; 

b) “(…) uma grande parte dos indicadores de rendibilidade considerados apresenta valores 
negativos e distantes das médias do sector (…)”; 

c) “(…) em termos de evolução, a situação também é preocupante, porque apesar do 
crescimento substancial do volume de negócios, é possível identificar uma trajectória 
descendente em todos os indicadores de rendibilidade líquida considerados (…)”; 

d) “(…) O crescimento do volume de negócios não se traduziu, todavia, no crescimento 
sustentado da margem operacional (…)”. 

 
Nesse mesmo Estudo foram ainda identificados “(…) sinais inequívocos de deterioração em todos os 
indicadores analisados (…)” no período 2005-2008, nomeadamente: rácio de autonomia financeira 
0,38, em 2005, para 0,22, em 2008; rácio de liquidez geral 1,44, em 2005, para 1,01, em 2008; rácio 
de liquidez reduzida 1,32, em 2005, para 0,96, em 2008; Rácio de endividamento 0,62, em 2005, 

                                                 
366 Fonte: Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Extraordinária do SUCH de 3 de Julho de 2009 – Documento 
enquadrador da proposta de quota extraordinária. 
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para 0,78, em 2008; peso do serviço do endividamento 0,59, em 2005, para 1,39, em 2008 e 
estrutura do endividamento 0,81, em 2005, para 0,89, em 2008.  
 
Por outro lado, a deterioração económico-financeira não se verifica exclusivamente no biénio 2008-
2009, como parece resultar do contraditório do CA do SUCH. De facto, os rácios acima indicados, na 
sua maioria, apresentam tendências de agravamento desde 2005. 
 
Acresce ainda que, em 2009, a situação económico-financeira da Associação deteriorou-se 
novamente (resultado líquido do exercício negativo de aproximadamente € - 5 milhões) o que 
tornou ainda mais evidente as conclusões produzidas. 
 
Em sede de contraditório, o CA do SUCH refere ainda que “(…) Por último, importa ainda registar o 
facto de os resultados extraordinários terem vindo, ao longo do quadriénio 2006-2009, a evoluir 
favoravelmente, de tal modo que os últimos dois anos registaram resultados positivos (…) para essa 
situação contribuíram (…) a alienação do imóvel da Travessa do Abarracamento de Peniche, cuja 
mais valia foi de € 1.088.000 (…) e o custo extraordinário reportado a 2006, no montante de 
€ 814.000 (…) referentes aos custos suportados com a explosão da Central de Incineração do CHPLX 
(…)”. 
 
Neste ponto, cabe sublinhar que os resultados extraordinários, por definição, resultam de 
acontecimentos ou transacções distintas das actividades normais da entidade e que, por isso, não 
se espera que sejam frequentes ou regularmente recorrentes. 
 
Deste modo, ainda que o SUCH tenha registado resultados extraordinários positivos em 2009 de 
€ 635.809,59, tal facto não altera as considerações feitas no Relato, antes pelo contrário. De facto, a 
venda do referido imóvel apenas permitiu atenuar o mau desempenho económico do SUCH, em 
2009. 
 

14. Regime de quotização e benefícios dos associados 
 
O regime de quotização do SUCH actualmente em vigor foi aprovado em Assembleia Geral de 29 de 
Abril de 2003. Posteriormente, em Assembleia Geral de 3 de Março de 2009 foram aditados ao 
referido regime de quotização os artigos 9º e 10º relativos a uma quota suplementar. 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 2º do regime de quotização os associados “(…) escolhem livremente o 
escalão de quotização em que pretendam situar-se” de entre os previstos no n.º 2º do artigo 1º, a 
saber: 

1º escalão € 60,00 3º escalão € 5.000,00 

2º escalão € 1.000,00 4º escalão € 10.000,00 

 
A escolha do escalão de quotização deve ser exercida anualmente, ou até 30 dias antes da entrada 
em vigor de um novo regime de quotização, e os valores a pagar são mensais. 
 
Em contrapartida do pagamento das quotas367 os associados têm direito368 a que o SUCH deduza nas 
facturas emitidas o valor integral da quota, sob a forma de desconto de associado, ou, em 

                                                 
367 Nos termos da alínea a) do artigo 24º dos Estatutos as quotas constituem receitas do SUCH. 
368 Este benefício só é atribuído aos associados que paguem as suas quotas até ao dia 10 do mês a que dizem respeito. 
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alternativa, até 40% do valor da factura, caso o montante da quota exceda esta percentagem do 
valor facturado. 
 
A este benefício poderá ainda acrescer, sobre o remanescente do valor facturado, descontos 
adicionais para pagamentos até 60 dias369 sobre a apresentação das facturas. 
 
Quota extraordinária  
 
Em Assembleia Geral de 3 de Julho de 2009, por proposta do CA, foi aprovada370 uma alteração ao 
regime de quotização e benefícios dos associados do SUCH. 
 
Essa alteração consistiu na criação de uma quota suplementar de adesão livre, destinada ao reforço 
dos capitais próprios do SUCH, correspondente a 1/1000 do orçamento anual do associado ou ao 
valor das prestações directamente contratadas e já facturadas no ano anterior pelo SUCH ao 
associado. 
 
Nos termos da alteração aprovada, o valor da quota suplementar subscrita por cada associado é 
dedutível à facturação dos serviços contratados ao SUCH, até perfazer o montante da quota 
suplementar, nos seguintes termos: 

a) 25% na facturação do ano seguinte à prestação da quota; 
b) 25% na facturação do ano n+2; 
c) 50% na facturação do ano n+3. 

 
Ainda nos termos da alteração aprovada, no último ano de dedução da quota suplementar o 
associado beneficia de uma bonificação de 2% ao ano, calculada sobre o montante total da quota 
subscrita. 
 
Como já foi anteriormente referido, a iniciativa da criação de uma quota suplementar foi do CA do 
SUCH, o que revela que o negócio foi celebrado, essencialmente, no interesse daquele e que esta 
foi a forma encontrada pelo SUCH para obter os meios financeiros com vista ao seu equilíbrio 
financeiro e de suprir dificuldades de tesouraria, sem ter necessidade de recorrer, novamente, às 
entidades bancárias. 
 
Constata-se assim que, na prática, a quota suplementar consubstancia um empréstimo dos 
associados ao SUCH. 
 
Em Fevereiro de 2010, tinham subscrito a quota suplementar, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, 
EPE, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo e o Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, EPE, num total de € 170.549,42. 
 
Note-se que a capacidade jurídica das entidades do SNS é limitada aos direitos e obrigações 
necessários ou convenientes à prossecução do seu objecto e das suas atribuições, o que afasta 
desde logo a possibilidade da concessão de empréstimos. 
 
Deste modo, a subscrição e realização da quota suplementar, que mais não é do que um 
empréstimo, pelos Conselhos de Administração das referidas entidades públicas, configuram a 

                                                 
369 Para pagamentos até 30 dias sobre a apresentação da factura 3% de desconto acrescido de um spread de 0,5% e para pagamentos 
entre 31 e 60 dias 1,5% de desconto acrescido de um spread de 0,25%. 
370 Cinquenta e três votos a favor, vinte e quatro votos contra, dez votos em brancos e um voto nulo. 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 142 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

prática de actos que extravasam as atribuições das entidades hospitalares cuja consequência é a 
nulidade nos termos do artigo 133.º, n.º 1, e n.º 2, alínea b), do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
Ao que acresce ainda a violação do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e 
dos artigos 2º, 3º e 7º dos Estatutos que constituem o anexo II do mesmo diploma, e do artigo 6º da 
Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto, o que pode configurar infracção financeira susceptível de gerar 
eventual responsabilidade financeira sancionatória nos termos do artigo 65º, n.º 1, alínea i), e n.os 2 
a 5, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e 
pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
Em sede de contraditório, a afirmação, supra, de que “na prática, a quota suplementar 
consubstancia um empréstimo dos associados ao SUCH” foi contestada por todos os subscritores da 
quota extraordinária e pelos responsáveis do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. Em 
síntese, considerando, essencialmente, que “(…) um dos elementos essenciais do contrato de mútuo 
é o dever de restituição a que o mutuário fica obrigado (nos termos do artigo 1142º do Código Civil, 
o dever de “restituir outro tanto do mesmo género e qualidade). Ora, com o pagamento da “quota 
suplementar”, o SUCH não assume qualquer dever de restituição da referida quantia, nem o 
associado fica titular do direito ao respectivo reembolso. (…) O associado (…) beneficiará, apenas, do 
direito a adquirir determinados serviços junto do SUCH, em condições preferenciais, ou seja, com 
desconto. O montante de tal desconto pode, ou não, atingir o montante da contribuição em 
causa”371. 
 

Os responsáveis das entidades públicas subscritoras, alegam, ainda, que: 
 

  “(…) tal quota suplementar consubstancia (…) uma entrega ou adiantamento a ser levado à 
conta corrente e creditado faseadamente, a abater no saldo negativo que a mesma 
apresenta, resultante dos fornecimentos efectuados e a efectuar, devidamente facturados 
pelo SUCH a este Hospital. (…) a quantia correspondente ao pagamento efectuado de tal 
quota, em caso de incumprimento por parte do SUCH, o seu reembolso sem estaria 
subordinado (…) ao regime jurídico do instituto do enriquecimento sem causa (…). E foi com 
este sentido, interpretação e qualificação jurídica de entrega por conta de adiantamento, 
que este Hospital subscreveu a quota suplementar. (…) Quanto às demais recomendações, 
para além de afirmar que este Hospital vem adoptando nas suas aquisições de bens e 
serviços o regime estabelecido no Código dos Contratos Públicos, pugnará igualmente na 
qualidade de associado do SUCH por igual procedimento e bem assim adoptará a revisão do 
regime de quotização que vier a ser deliberado na Assembleia Geral do SUCH como é 
recomendado por esse Tribunal.” (responsáveis do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo); 

 “(…) foi (…) na convicção do rigoroso cumprimento do princípio da legalidade (…), actuando 
sem culpa e com a diligência que lhe era exigida, que o Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra (…), considerando as disponibilidades 
orçamentais da instituição e a garantia da dedução, nas facturas a emitir posteriormente 
pelo SUCH, do valor em causa (…), deliberou autorizar a subscrição e realização da quota 
extraordinária em apreço” (responsáveis do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra); 

                                                 
371 Esta argumentação tem por base uma anterior, também comum aos alegantes, no sentido de que “O SUCH é (…) uma associação e 
direito privado (…). A realização dos fins associativos implica, as mais das vezes, a necessidade de constituição de um património próprio e 
autónomo (…). Não impondo o regime legal quaisquer soluções específicas quanto ao contributo dos associados para o património da 
associação, a prática mais comum vem sendo a da fixação de “quotas periódicas” a pagar pelos associados (…). É igualmente corrente a 
aceitação de que (…) os estatutos ou regulamentos prevejam outras contribuições (…). Esse é o caso presente: os associados do SUCH 
podem contribuir para o património associativo de outra forma para além da quota regular.” 
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 “(…) a subscrição da quota suplementar (…) foi considerada pelo Conselho de Administração 
uma forma de pagamento de uma dívida existente a um credor (…), tendo inerentes as boas 
práticas de gestão (…): Redução de encargos e facilidades de pagamento, que em nada 
divergiam da quota anteriormente subscrita, uma vez que (…) se tratava apenas da 
subscrição de uma quota suplementar, com vantagem em termos de cumprimento 
atempado, e redução por isso dos respectivos juros de mora (…) Não obstante não 
considerarmos que tenha ocorrido violação de lei ou de práticas de boa gestão, tendo em 
conta as questões e recomendações desse Tribunal, iremos nos próximos pagamentos, 
proceder ao pedido de reembolso de quota suplementar, através da dedução do valor da 
facturação (…).” (responsáveis do Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE); 

 “(…) a ponderação da própria natureza jurídica do SUCH, da sua função, da sua ligação e 
articulação com o próprio Serviço Nacional de Saúde (…), teve o efeito de consagrar como 
inteiramente legal e “interna” qualquer transferência de quotização que será absorvida pela 
contratação pública privilegiada e in house que os hospitais desenvolvem”; sem prejuízo do 
exposto, subscrevem a decisão do actual Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa, EPE, “(…) de revogar a deliberação de autorização da subscrição e 
solicitar ao SUCH a devolução do montante(…)” (ex-responsáveis do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, EPE). A este propósito, o actual Presidente do Conselho de Administração 
do CHTS, EPE, veio informar, juntando documentos comprovativos, que o Conselho de 
Administração “tomou a decisão de revogar a deliberação de autorização da sua subscrição 
(…) e solicitar ao SUCH a devolução do montante (…) correspondente ao seu pagamento”. 

 
Trata-se, efectivamente, de uma matéria controvertida, porquanto não se trata de um típico 
contrato de mútuo, com os traços que lhe são característicos e que se encontram estabelecidos nos 
artigos 1142º e seguintes do Código Civil, uma vez que os subscritores não serão reembolsados da 
importância entregue, mas sim, através de descontos na facturação a realizar pelo SUCH relativa a 
serviços prestados durante os três anos seguintes à subscrição da quota. 
 
Contudo, tendo por base o objectivo de criação da quota extraordinária – reforço dos capitais 
próprios da associação; a convicção dos subscritores das quotas, no sentido de que conseguiriam 
reaver as quantias entregues através dos supra referidos descontos372; e a bonificação prevista de 
2% ao ano373, corrobora-se a afirmação de que se trata de um empréstimo, embora atípico, cuja 
prática extravasa as atribuições das entidades hospitalares, sendo por isso um acto nulo. Devem 
pois, as entidades hospitalares, diligenciar no sentido da devolução das quantias entregues, à 
semelhança do que já fez o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, comprovando, dentro do 
prazo do acatamento das recomendações, que já conseguiram a devolução da quantia 
correspondente à quota extraordinária. 
 
Quanto à eventual responsabilidade financeira sancionatória indiciada, considerando que: 

 Os responsáveis das entidades hospitalares subscritoras da quota extraordinária actuaram 
convictos da legalidade da sua actuação, conforme se pode concluir pelo teor das suas 
alegações; 

 Os referidos responsáveis nunca haviam sido alertados, para a correcção da irregularidade 
detectada, por órgãos de controlo interno ou externo, 

                                                 
372 Convicção que se constata nas respectivas alegações e em deliberações de autorização da sua subscrição, designadamente o extracto 
da acta n.º 21 da Reunião do CA do Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE, de 22 de Setembro de 2009, onde se refere “O reembolso da 
quota está acautelado pelas deduções na facturação das prestações contratadas nos próximos três anos” 
373 Esta, sim, uma característica típica do contrato de mútuo, cfr. artigo 1145º do Código Civil. 



 
Tribunal de Contas 
 
  

 

 

 144 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 
 

conclui-se que se encontram reunidos os pressupostos para a relevação pelo Tribunal da eventual 
responsabilidade financeira sancionatória, constantes das alíneas do n.º 8 do artigo 65º da Lei n.º 
98/97, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2006, de 29 de Agosto, e 35/2007, de 13 de Agosto, no 
que respeita aos responsáveis indiciados das entidades hospitalares em causa. 
 
Abatimento das quotas na facturação  
 
Como já foi anteriormente referido, o SUCH dá a possibilidade aos seus associados de optarem por 
diferentes regimes de quotização. Aos associados é-lhes concedido o direito de deduzir o valor das 
quotas374, mediante o cumprimento do prazo de pagamento das mesmas, ao valor líquido das 
prestações de serviços ou transmissão de bens facturados pelo SUCH. 
 
Quanto ao enquadramento da actividade do SUCH em IVA, verificou-se que o SUCH faz incidir IVA 
sobre as prestações de serviços e transmissões de bens que factura aos seus associados mas não 
sobre as quotizações pagas pelos mesmos. 
 
A diminuição da base tributável das prestações de serviços ou transmissões de bens, não isentas, 
pelo desconto de uma quota que não foi objecto de tributação375, nos termos dos artigos 5º e 9º do 
regime de quotização e benefícios dos associados do SUCH, origina, por um lado, uma distorção e 
diminuição do imposto a pagar ao Estado, e, por outro lado, uma vantagem competitiva em relação 
à concorrência376.  
 
Tomemos por hipótese que o SUCH apresenta uma proposta de preço para uma prestação de um 
determinado serviço exactamente igual à de uma empresa comercial. Neste caso, não será 
indiferente para o adquirente que seja, ou tenha a possibilidade de se tornar, associado do SUCH377, 
adquirir o serviço à empresa comercial ou ao SUCH, isto considerando que poderá diminuir a base 
de incidência de IVA e consequentemente o imposto a suportar na aquisição do serviço, pela 
dedução das quotas de associado. 
 
Desta situação foi já dado conhecimento à Direcção-Geral dos Impostos, para os efeitos tidos por 
convenientes, no âmbito do relatório da auditoria operacional ou de resultados ao Centro 
Hospitalar do Médio Tejo. 
 

15. Qualidade percepcionada dos serviços prestados pela 
Associação nas áreas de negócio tradicionais 

 
Estudos realizados pelo SUCH 
 
O SUCH tem desenvolvido estudos378 de avaliação da satisfação dos seus clientes, nomeadamente 
através do levantamento das necessidades actuais e potenciais dos seus clientes, do estudo da 
satisfação dos seus clientes e de apreciação da notoriedade da marca. 
 

                                                 
374 Quotização ordinária e quota suplementar. 
375 O pagamento da quota ao SUCH pelos associados não implica nenhuma contraprestação. 
376 O IVA é um imposto sobre o consumo que se pretende neutro, isto é que não afecte a concorrência.  
377 Público ou privado. 
378 Relatórios finais dos projectos n.º 2006/0013 e n.º 2007/0076. 
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Dos resultados obtidos no primeiro estudo379 realizado, de Julho de 2006, concluiu-se que o índice 
de satisfação global das entidades públicas com o desempenho do SUCH (6.9) é inferior ao das 
empresas comerciais suas concorrentes (7.5). 
 
Quanto aos motivos indicados pelas entidades públicas como mais penalizantes do índice de 
satisfação global com o desempenho do SUCH destacou-se a “(…) baixa competitividade a nível dos 
preços (…)” e o “(…) tempo de resposta face às reclamações que lhe são colocadas”. 
 
O SUCH regista no entanto melhores resultados do que as empresas comerciais quanto ao “(…) 
conhecimento da área da saúde, confiança no serviço fornecido e ao nível de profissionalismo do 
desempenho técnico”. 
 
Quanto à avaliação do desempenho do SUCH por área de negócio o estudo concluiu que, 
relativamente às entidades públicas, o SUCH obtém índices de satisfação pelos serviços prestados 
superiores à sua concorrência na alimentação e no tratamento de roupa e inferiores na limpeza, 
gestão de resíduos e manutenção de instalações e equipamentos. 
 
No segundo estudo de avaliação realizado380, de Fevereiro de 2008, foram comparados os 
resultados obtidos com os verificados em 2008, e extraídas as seguintes conclusões: 

1. A avaliação global do SUCH melhorou relativamente aos resultados obtidos no estudo 
anterior; 

2. Na comparação com empresas comerciais o SUCH apresenta melhores resultados em 
termos de “conhecimento da área da saúde” e de “credibilidade e ética”, obtendo 
resultados inferiores à concorrência relativamente à “especialização nas áreas em que 
actua”381, “à política de preços praticados”, “à capacidade e tempo de resposta”, ao “rigor 
na facturação emitida” e “à eficácia na comunicação com clientes”. 

3. Relativamente à área da alimentação o índice de satisfação com a actuação do SUCH regista 
uma quebra bastante acentuada382 de 2006 para 2007, passando a ser inferior ao da 
concorrência; 

4. Na área do tratamento de roupa a avaliação o SUCH regista igualmente uma quebra do 
índice de satisfação com a sua actuação, relativamente a 2006, descendo de 53.8 para 39.0 
no caso das entidades hospitalares. As principais reclamações dos hospitais relacionam-se 
com o “cumprimento dos horários de entrega e recolha da roupa”, “roupa entregue em 
boas condições” e “roupa entregue na totalidade”; 

5. A avaliação global do SUCH é ligeiramente superior à da concorrência, 7.9 para 7.8 
respectivamente, na área da limpeza; 

6. Relativamente à gestão e tratamento de resíduos verificou-se que apesar de ser uma das 
áreas onde o SUCH merece melhor avaliação, ainda assim os índices de satisfação obtidos 
são inferiores ao da concorrência; 

7. Na área da manutenção de instalações e equipamentos o índice de satisfação pelo trabalho 
desenvolvido pelo SUCH verificou uma melhoria, relativamente a 2006, destacando-se o 
bom desempenho de factores como “ o tempo de reparação/execução” e o 

                                                 
379 Realizaram-se, no total, 906 entrevistas, das quais se destacam 200 a colaboradores de hospitais, 94 a colaboradores de Centros de 
Saúde e 400 a pacientes. 
380 Realizaram-se, no total, 569 entrevistas, das quais se destacam 175 a colaboradores de hospitais, 5 a colaboradores das ARS e 99 a 
colaboradores de Centros de Saúde. 
381 O estudo considera que este resultado advém do carácter generalista da actuação do SUCH versus a especialização das empresas 
comerciais em cada área de negócio. 
382 Especialmente nos factores “Especialização da equipa” e “Rigor na selecção das refeições”. 
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“relacionamento humano”. Comparativamente à concorrência o SUCH regista nesta área 
uma opinião global ligeiramente inferior, 7.7 para 8.0, nos clientes “hospital”. 
 

Inquérito realizado pela Direcção Geral do Tribunal de Contas  
 

As entidades públicas seleccionadas para execução de trabalho de campo383 classificaram o grau de 
satisfação com os serviços prestados pelo SUCH da seguinte forma: 

1. O Hospital de São João classifica como “Suficiente” os serviços de alimentação e de 
manutenção e assistência técnica de equipamentos médico-cirúrgicos e dá avaliação 
negativa384 (Mau) ao serviço de tratamento de roupa; 

2. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho classifica a generalidade385 dos serviços 
prestados pelo SUCH de “Suficiente”, atribuindo a classificação de “Bom” na área da 
alimentação; 

3. O Centro Hospitalar do Nordeste classifica o serviço prestado pelo SUCH nas áreas da 
limpeza, gestão e tratamento de resíduos, assistência técnica a equipamentos, alimentação 
e gestão de projectos e obras como “Bom” e o serviço de tratamento de roupa como 
“Suficiente”; 

4. O Centro Hospitalar de Lisboa Central classificou de “Bom” os serviços de gestão e 
tratamento de resíduos e de manutenção de instalações e equipamentos e de “Suficiente” o 
serviço de tratamento de roupa; 

5. O Centro Hospitalar de Lisboa Norte classificou os serviços prestados pelo SUCH na área de 
manutenção e assistência técnica a equipamentos de “Bom”, mas nas áreas de gestão e 
tratamento de resíduos e de tratamento de roupa classificou-os de apenas “Suficiente”; 

6. Os Hospitais da Universidade de Coimbra classificaram o serviço prestado pelo SUCH em 
todas as áreas contratadas386 de “Bom”. 

 
Da análise das respostas destas seis entidades, que representaram 38,7% da facturação do SUCH 
em 2008, destaca-se o serviço de tratamento de roupa como aquele onde a qualidade do serviço 
prestado pelo SUCH é menos positiva, tendo inclusive uma classificação de “Mau” e a área da 
alimentação como a área onde o SUCH é melhor avaliado, tendo três classificações de “Bom” e 
apenas uma de “Suficiente”. 
 

IV.  Eventuais Infracções Financeiras 
 
As infracções financeiras sancionatórias indiciadas foram, conforme referido nos respectivos pontos 
do Relatório, afastadas, por não consubstanciarem factos ilícitos e/ou culposos, ou relevadas, por se 
encontrarem reunidos os pressupostos para a relevação da eventual responsabilidade financeira 
sancionatória, nos termos do disposto no artigo 65º, n.º 8, da Lei n.º 98/97, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, e pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 
 
 
 

                                                 
383 O CHLO, EPE, não respondeu ao inquérito realizado. 
384 Foi solicitado às entidades que classificassem os serviços prestados pelo SUCH na seguinte escala: A - Mau; B - Suficiente; C - Bom; D - 
Muito bom. 
385 O SUCH presta serviços ao CHVNG/E, EPE, nas áreas da alimentação, gestão de obras, tratamento de roupa, gestão e tratamento de 
resíduos e assistência técnica a equipamentos. 
386 O SUCH presta serviços aos HUC de gestão e tratamento de resíduos, alimentação, tratamento de roupa, limpeza e manutenção de 
instalações e equipamentos, entre outras. 
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V.  Emolumentos 
 
Nos termos dos artigos 1º, 2º, 10º, n.º 1, e 11º, n. º3, do Regime Jurídico dos Emolumentos do 
Tribunal de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/96, de 31 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.os 139/99, de 28 de Agosto, e 3-B/2000, de 4 de Abril, e em conformidade 
com as Notas de Emolumentos apresentadas no Anexo VIII do Volume III, são devidos 
emolumentos, num total de € 17.164,00, a suportar pelas seguintes entidades: 

 Serviço de Utilização Comum dos Hospitais -   € 11.517,95; 

 Administração Central do Sistema de Saúde, IP -  € 225,85; 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, IP -  € 542,02; 

 Administração Regional de Saúde do Centro, IP -  € 542,02; 

 Administração Regional de Saúde do Norte, IP -  € 542,02; 

 Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE -   € 542,02; 

 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE -   € 542,02; 

 Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE -   € 542,02; 

 Centro Hospitalar do Nordeste, EPE -    € 542,02; 

 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - € 542,02; 

 Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE -   € 542,02; 

 Hospital de São João, EPE -     € 542,02. 
 

VI.  Determinações finais 
 

Os Juízes do Tribunal de Contas deliberam, em subsecção da 2.ª Secção, o seguinte: 
 

1. Aprovar o presente Relatório nos termos da al. a) do n.º 2 do art.º 78º da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto. 

 

2. Que o presente Relatório, juntamente com os Volumes II e III, seja remetido às seguintes 
entidades: 

 
I. Ao Primeiro-Ministro; 

II. Ao Ministro de Estado e das Finanças; 

III. À Ministra da Saúde; 

IV. À Comissão Parlamentar da Saúde; 

V. Ao Controlador Financeiro do Ministério da Saúde; 

VI. Ao Presidente do Conselho de Administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais; 

VII. À Presidente do Conselho de Administração do Somos Pessoas, ACE; 

VIII. À Presidente do Conselho de Administração do Somos Contas, ACE; 

IX. À Presidente do Conselho de Administração do Somos Compras, ACE; 

X. Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP; 

XI. Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP; 

XII. Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Centro, IP; 

XIII. Ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, IP; 
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XIV. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; 

XV. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE; 

XVI. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE; 

XVII. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Nordeste, EPE; 

XVIII. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, EPE; 

XIX. Ao Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE; 

XX. Ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, EPE;  

XXI. Ao Presidente do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE; 

XXII. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra; 

XXIII. Ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo; 

XXIV. Ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE; 

XXV. Ao Presidente do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE; 

XXVI. Ao Presidente do Hospital de Santo André, EPE; 

XXVII. Ao Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de  

Matosinhos, EPE; 

XXVIII. Ao Presidente do Conselho da Autoridade da Concorrência; 

XXVIX. Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais; 

XXX. Ao Presidente do Conselho de Administração da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde, EPE 

XXXI. Ao titular do cargo de Secretário de Estado da Saúde, no XVII Governo Constitucional, nos 

anos 2005-2007; 

XXXII. A todos os responsáveis individuais ouvidos no âmbito do contraditório. 

 
3. Que, após a entrega do Relatório às entidades supra-referidas, o mesmo, juntamente com os 

Volumes II e III, seja colocado à disposição dos órgãos de comunicação social e divulgado no 
site do Tribunal. 

 
4. Expressar, aos responsáveis, dirigentes e funcionários que contactaram com a equipa de 

auditoria, o apreço pela disponibilidade revelada e pela colaboração prestada no 
desenvolvimento desta acção. 

 
5. Que as entidades destinatárias das recomendações comuniquem ao Tribunal de Contas, no 

prazo de seis meses após a recepção deste Relatório, por escrito e com a inclusão dos 
respectivos documentos comprovativos, a sequência dada às recomendações formuladas. 
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II. Ministra da Saúde 

- Contraditório institucional - 
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Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

10 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

11 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

12 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

13 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

III. Secretário de Estado da Saúde, no XVII Governo Constitucional, 
nos anos 2005-2007 

- Contraditório institucional - 

 



 

Tribunal de Contas 

 

14 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

15 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

IV. Autoridade da Concorrência 
- Contraditório institucional - 

 



 

Tribunal de Contas 

 

16 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 

 



 

Tribunal de Contas 

 

17 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

V. Administração Regional de Saúde do Algarve, IP 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(Os responsáveis apresentaram alegações em conjunto) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

18 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

19 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

20 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

21 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

22 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

23 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

24 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

25 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

26 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

27 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

28 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

29 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

30 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

31 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

32 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

33 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

34 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

35 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

36 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

37 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

38 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

39 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

40 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

41 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

42 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

43 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

VI. Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(Os responsáveis, incluindo os ex-responsáveis, apresentaram alegações em conjunto) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

44 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

45 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

46 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

47 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

48 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

49 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

50 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

51 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

52 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

53 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

54 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

55 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

56 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

57 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

58 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

59 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

60 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

61 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

62 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

63 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

64 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

65 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

66 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

67 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

68 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

69 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

VII. Administração Regional de Saúde do Norte, IP 

- Contraditório institucional – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

70 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

71 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

VIII. Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(Os responsáveis apresentaram alegações em conjunto) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

72 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

73 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

74 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

75 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

76 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

77 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

78 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

79 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

80 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

81 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

82 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

83 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

84 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

85 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

86 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

87 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

88 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

89 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

90 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

91 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

92 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

93 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

94 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

95 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

96 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

97 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

IX.  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(Os responsáveis, incluindo os ex-responsáveis, apresentaram alegações em conjunto, com excepção de um ex-
responsável, que aderiu integralmente às alegações apresentadas pelos demais) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

98 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

99 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

100 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

101 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

102 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

103 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

104 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

105 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

106 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

107 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

108 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

109 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

110 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

111 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

112 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

113 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

114 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

115 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

116 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

117 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

118 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

119 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

120 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

121 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

122 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

123 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

124 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

125 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

126 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

127 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

128 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

129 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

130 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

131 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

132 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 

 



 

Tribunal de Contas 

 

133 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Vogal Executivo no exercício de 2008 

- Contraditório pessoal - 

 



 

Tribunal de Contas 

 

134 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

135 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

X. Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(As alegações apresentadas, em conjunto, pelos responsáveis membros do CA actual, e pelos ex-membros deste 
órgão, em separado, são de teor coincidente) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

136 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

137 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

138 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

139 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

140 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

141 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

142 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

143 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

144 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

145 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

146 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

147 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

148 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

149 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

150 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

151 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

152 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

153 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

154 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

155 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

156 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

157 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

158 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

159 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

160 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

161 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

162 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

163 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

164 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

165 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

166 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

167 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

168 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

169 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Presidente do Conselho de Administração no exercício de 2008 

- Contraditório pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

170 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

171 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

172 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

173 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

174 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

175 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

176 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

177 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

178 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

179 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

180 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

181 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

182 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

183 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

184 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

185 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

186 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

187 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

188 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

189 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

190 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

191 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

192 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

193 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

194 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações da Vogal Executiva no exercício de 2008 

- Contraditório pessoal - 

 



 

Tribunal de Contas 

 

195 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

196 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

197 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

198 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

199 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

200 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

201 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

202 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

203 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

204 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

205 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

206 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

207 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

208 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

209 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

210 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

211 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

212 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

213 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

214 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

215 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

216 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

217 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

218 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

219 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XI. Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 

- Contraditório institucional – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

220 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

221 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

222 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

223 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

224 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 

 



 

Tribunal de Contas 

 

225 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XII. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

226 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

227 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

228 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

229 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

230 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

231 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

232 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

233 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

234 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

235 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

236 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

237 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

238 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

239 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

240 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

241 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

242 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

243 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

244 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

245 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

246 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

247 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

248 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

249 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

250 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

251 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

252 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

253 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

254 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

255 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

256 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

257 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

258 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

259 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

260 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

261 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

262 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

263 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

264 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

265 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

266 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

267 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XIII. Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 

- Contraditório institucional - 

 



 

Tribunal de Contas 

 

268 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

269 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XIV. Hospital de São João, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(Os responsáveis, incluindo os ex-responsáveis, apresentaram alegações em conjunto) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

270 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

271 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

272 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

273 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

274 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

275 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

276 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

277 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

278 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

279 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

280 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

281 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

282 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

283 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

284 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

285 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

286 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

287 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

288 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

289 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

290 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

291 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

292 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

293 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

294 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

295 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

296 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

297 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

298 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

299 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

300 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

301 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

302 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

303 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

304 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

305 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

306 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

307 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

308 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

309 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

310 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

311 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XV. Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 

- Contraditório institucional – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

312 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

313 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

314 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Enfermeiro-director 

- Contraditório pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

315 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

316 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

317 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

318 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Vogal-Executivo 

- Contraditório pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

319 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

320 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

321 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

322 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Director-Clínico 

- Contraditório pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

323 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

324 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

325 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

326 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Ex-Presidente do Conselho de Administração 

- Contraditório pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

327 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

328 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

329 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

330 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

331 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações da Ex-Vogal Executiva 

- Contraditório pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

332 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

333 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

334 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

335 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

336 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

337 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XVI. Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(As alegações dos responsáveis, apresentadas individualmente, são de teor coincidente) 

Alegações do Presidente do Conselho de Administração 

 



 

Tribunal de Contas 

 

338 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

339 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

340 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

341 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Vogal Executivo 

 



 

Tribunal de Contas 

 

342 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

343 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

344 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

345 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Director Clínico 

 



 

Tribunal de Contas 

 

346 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

347 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

348 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

349 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Enfermeiro-Director 

 



 

Tribunal de Contas 

 

350 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

351 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

352 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

353 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

XVII. Hospital do Arcebispo João Crisóstomo 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(As alegações dos responsáveis, apresentadas individualmente, são de teor coincidente) 

Alegações do Presidente do Concelho de Administração 

 



 

Tribunal de Contas 

 

354 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

355 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

356 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

357 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

358 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

359 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

360 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

361 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações da Enfermeira-Directora 

 



 

Tribunal de Contas 

 

362 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

363 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

364 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

365 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

366 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

367 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

368 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

369 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

370 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações da Directora-Clínica 

 



 

Tribunal de Contas 

 

371 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

372 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

373 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

374 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

375 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

376 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

377 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

378 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 

 



 

Tribunal de Contas 

 

379 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XVIII. Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

(Os responsáveis apresentaram alegações em conjunto e separado. Contudo porque o teor destas era totalmente 
coincidente com o das alegações apresentadas em conjunto, digitalizaram-se apenas as primeiras) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

380 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

381 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

382 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

383 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

384 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

385 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

386 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

387 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

388 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

389 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

390 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

391 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

392 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

393 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

394 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

395 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

396 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 

 



 

Tribunal de Contas 

 

397 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XIX. Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

398 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

399 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

400 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

401 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XX. Hospital de Santo André, EPE 

- Contraditório institucional e pessoal – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

402 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

403 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

404 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

405 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

406 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

407 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XXI. Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

- Contraditório institucional – 

 



 

Tribunal de Contas 

 

408 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

409 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

410 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

411 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

XXII. Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

- Contraditório institucional e pessoal - 

(Quer o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais quer os responsáveis pela respectiva gestão no período auditado 
fizeram-se representar pela Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados, RL, para o que juntaram procurações, com 

excepção do Vice-Presidente do SUCH, no ano económico de 2007, que apresentou alegações individuais) 

 



 

Tribunal de Contas 

 

412 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

413 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

414 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

415 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 
 



 

Tribunal de Contas 

 

416 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

417 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

418 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

419 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

420 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

421 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

422 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

423 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

424 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

425 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

426 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

427 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

428 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

429 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

430 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

431 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

432 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

433 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

434 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

435 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

436 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

437 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

438 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

439 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

440 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

441 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

442 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

443 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

444 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

445 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

446 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

447 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

448 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

449 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

450 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

451 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

452 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

453 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

454 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

455 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

456 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

457 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

458 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

459 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

460 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

461 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

462 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

463 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

464 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

465 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

466 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

467 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

468 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

469 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

470 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

471 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

472 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

473 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

474 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

475 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

476 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

477 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

478 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

479 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

480 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

481 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

482 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

483 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

484 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

485 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

486 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

487 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

488 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

489 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

490 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

491 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

492 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

493 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

494 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

495 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

496 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

497 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

498 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

499 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

500 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

501 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

502 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

503 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

504 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

505 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

506 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

507 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

508 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

509 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

510 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

511 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

512 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

513 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

514 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

515 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

516 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

517 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

518 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

519 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

520 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

521 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

522 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

523 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

524 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

525 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

526 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

527 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

528 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

529 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

530 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

531 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

532 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

533 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

534 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

535 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

536 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

537 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

538 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

539 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

540 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

541 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

542 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

543 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

544 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

545 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

546 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

547 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

548 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

549 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

550 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

551 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

552 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

553 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

554 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

555 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

556 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

557 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

558 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

559 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

560 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

561 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

562 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

563 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

564 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

565 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

566 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

567 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

568 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

569 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

570 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

571 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

572 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

573 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

574 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

575 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

576 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

577 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

578 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

579 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

580 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

581 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

582 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

583 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

584 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

585 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

586 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

587 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

588 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

589 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

590 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

591 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

592 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

593 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

594 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

595 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

596 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

597 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

598 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

599 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

600 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

601 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

602 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

603 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

604 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

605 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

606 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

607 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

608 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

609 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

610 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

611 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

612 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

613 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

614 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

615 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

616 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

617 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

618 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

619 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

620 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

621 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

622 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

623 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

624 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

625 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

626 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

627 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

628 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

629 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

630 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

631 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

632 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

633 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

634 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

635 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

636 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

637 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

638 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

639 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

640 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

641 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

642 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

643 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

644 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

645 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

646 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

647 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

648 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 



 

Tribunal de Contas 

 

649 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 



 

Tribunal de Contas 

 

650 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

Alegações do Vice-Presidente do SUCH, no ano económico de 2007 
- Contraditório pessoal - 

 



 

Tribunal de Contas 

 

651 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

652 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

653 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

654 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

655 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

656 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

657 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

658 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

659 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

660 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

661 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

662 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 



 

Tribunal de Contas 

 

663 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 
 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contas 
 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das Instituições do 
SNS através do SUCH e de agrupamentos complementares de 

empresa por ele constituídos 
 

 

 

 

 

 

 

SUCH 
 

Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º 27/2009 – Audit 
 

Relatório n.º 31/2010 
 

Volume III - Anexos 
 



 

 



 

Tribunal de Contas 
 

  

 

 

 

M
o
d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Índice 
 
ANEXO I – Evolução histórica e órgãos sociais do SUCH ................................................................. 5 
1. Evolução histórica do SUCH e da respectiva natureza jurídica .......................................................... 5 
2. Órgãos estatutários .............................................................................................................................. 9 
3. Entidades participadas pelo SUCH ................................................................................................... 11 

ANEXO II – Subsunção das relações estabelecidas entre o SUCH e os respectivos 

associados públicos nos requisitos da contratação  in house ..................................................... 13 
1. Dependência jurídico-material – a existência de controlo análogo ................................................... 13 

1.1. Influência dominante do Sector Público vs controlo análogo ................................................... 13 
1.2. A titularidade do poder de controlo ........................................................................................... 15 
1.3. A intensidade e âmbito do controlo ........................................................................................... 16 

2. Dependência económica ................................................................................................................... 19 
2.1. As circunstâncias quantitativas .................................................................................................. 20 
2.2. As circunstâncias qualitativas .................................................................................................... 21 

ANEXO III - Áreas tradicionais de actividade do SUCH ................................................................ 29 
1. Áreas tradicionais ............................................................................................................................. 29 

1.1. Somos Ambiente ........................................................................................................................ 29 
1.2. Somos Equipas .......................................................................................................................... 30 
1.3. Somos Nutrição ......................................................................................................................... 33 
1.4. Outras áreas de actuação do SUCH ........................................................................................... 33 

2. Contratos celebrados entre o SUCH e as entidades seleccionadas ................................................... 34 
ANEXO IV – Novas áreas de actividade – serviços partilhados ...................................................... 39 

1. Actos do Governo relativos aos serviços partilhados do Serviço de Utilização Comum dos 

Hospitais ........................................................................................................................................ 39 
2. A estratégia de constituição de parcerias para a criação de unidades de serviços  

partilhados ..................................................................................................................................... 41 
ANEXO V – Somos Pessoas, ACE ...................................................................................................... 45 
1. Análise do estudo de viabilidade económica .................................................................................... 45 
2. Revisão do estudo de viabilidade económica ................................................................................... 47 
3. Breve análise à situação económico-financeira ................................................................................ 49 

ANEXO VI – Somos Contas, ACE ..................................................................................................... 51 
1. Análise do estudo de viabilidade económica .................................................................................... 51 
2. Breve análise à situação económico-financeira ................................................................................ 53 

ANEXO VII – Somos Compras, ACE ................................................................................................ 57 
1. Análise do estudo de viabilidade económica .................................................................................... 57 
2. Revisão do estudo de viabilidade económica ................................................................................... 58 
3. Breve análise à situação económico-financeira ................................................................................ 59 

ANEXO VIII – Notas de emolumentos .............................................................................................. 63 
 
 

  



 
 

Tribunal de Contas  
  

 

 

 4 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

  



 

Tribunal de Contas 
  

 

 

 – 5 – 

M
o
d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

ANEXO I – Evolução histórica e órgãos sociais do SUCH 

 

1. Evolução histórica do SUCH e da respectiva natureza jurídica 

 
1ª fase – 1966 a 1975  

 
O SUCH foi criado ao abrigo do DL n.º 46 668, de 24 de Novembro de 1965, e nos termos do art.º 
417º do Código Administrativo de 19401, por estatutos aprovados por despacho ministerial de 22 
de Abril de 19662, decorrendo do preâmbulo daquele diploma, do seu articulado e das disposições 
do Código Administrativo relativas a pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, que os 
mesmos seriam uma pessoa colectiva privada e teriam uma natureza cooperativa/associativa. 
 
Nos termos do art.º 1º, n.º 1, do DL n.º 46 668, os serviços de utilização comum tinham como 
finalidade “obter o melhor rendimento económico” e como principais destinatários as instituições 
particulares de assistência3. Os estabelecimentos hospitalares do sector público poderiam 
participar naqueles serviços, mediante autorização do ministro com a tutela da Saúde, “desde que 
daí resultem reais vantagens”. 
 
As justificações para a criação de serviços de utilização comum encontram-se melhor explanadas no 
preâmbulo do Decreto-Lei n.º 46 668, que se passa a citar: 
 

“As actividades de natureza hospitalar suscitam problemas de exploração económica e de 
organização que, com toda a evidência, excedem a capacidade dos hospitais, quando 
tomadas isoladamente. 
Os grandes equipamentos (…) são de tal modo caros e de sustentação difícil e dispendiosa 
que só a título de excepção se encontram hospitais preparados para, de modo exclusivo, os 
adquirir e manter. 
O mesmo sucede com instalações industriais – padarias, lavandarias, transportes – ou 
ainda com centrais de trabalho administrativo, como sejam as de mecanografia para 
contabilidade, estatística, etc. 
(…) não há, em parte alguma, disponibilidades financeiras para facultar a cada hospital a 
totalidade desses instrumentos de acção. 
É neste quadro que se situam todas as fórmulas actuais de interajuda e cooperação entre as 
unidades hospitalares de cada região (…)”. 

 

O Decreto-Lei n.º 48 357, de 27 de Abril de 1968, relativo ao Estatuto Hospitalar, pretendeu 
ampliar “a fórmula de serviços de interesse comum iniciada com o Decreto-Lei n.º 46 668, de 24 de 
Novembro de 1965, que permitiu criar os Serviços de Utilização Comum dos Hospitais” (cit. 

                                                 
1 Nos termos do qual “as associações e institutos referidos no artigo anterior adquirem personalidade jurídica no acto da constituição e 
são para todos os efeitos reconhecidos desde logo de utilidade pública”. O art.º 416 do Código Administrativo estabelecia que 
“consideram-se pessoas colectivas de utilidade pública administrativa as associações beneficientes ou humanitárias e os institutos de 
assistência ou educação, tais como hospitais, hospícios, 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” (sublinhado nosso). 
2 Os quais a equipa não dispõe, mas que são referenciados nos Estatutos aprovados em reunião de assembleia geral, de 17 de Março de 
1972, e por despacho ministerial, de 6 de Abril de 1972, publicados no DR IIIS, n.º 77, de 1 de Abril de 1980. 
3 À época (1965), ainda, não havia sido criado o Serviço Nacional de Saúde, estando as prestações de saúde maioritariamente a cargo de 
sistemas de previdência e assistência particulares. Os estabelecimentos hospitalares oficiais eram uma excepção. 
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preâmbulo do diploma), estabelecendo no artigo 10º que podiam “ser criados serviços 
complementares da organização hospitalar com o objectivo de realizar determinados fins de 
interesse ou utilização comum aos estabelecimentos e serviços da mesma organização” e que “estes 
serviços terão o regime de serviços públicos ou das pessoas colectivas de utilidade pública 
administrativa”. Neste último caso, a sua criação far-se-ia pela aprovação dos estatutos pelo 
ministro com a tutela da saúde. 
 
Os art.os 9º e seguintes dos Estatutos aprovados pela tutela em 1972 (publicados em 1980) 
confirmam a natureza associativa do SUCH, não obstante os poderes de intervenção do Estado, 
através do ministro com a tutela da Saúde (cfr. art.os 10º, al. e), 17º, 20º, n.º 1, e 27º). Os poderes 
de intervenção do Estado tinham a sua base jurídica nos preceitos do Código Administrativo, 
vigente à época (art.os 416º e segs). 
 
Podiam ser associados do SUCH todas as instituições particulares de assistência de natureza 
hospitalar e mediante determinação/autorização do ministro com a tutela da Saúde, os 
estabelecimentos hospitalares oficiais, bem como outros serviços e estabelecimentos dependentes 
do ministério da Saúde (cfr. art.º9º dos Estatutos) 
 
À época as áreas de intervenção do SUCH eram: 

 Criar e manter departamentos de assistência técnica; 

 Criar e manter serviços administrativos ou técnicos; 

 Colaborar na preparação e aperfeiçoamento do pessoal; 

 (cláusula aberta) Iniciativas de que possam resultar benefícios económicos para todos ou 
alguns associados (art.º 1º, n.º 2, dos estatutos). 

Tendo sido autorizada a constituição das seguintes divisões: 

 Consulta Jurídica; 

 Aprovisionamento; 

 Instalações e Equipamento; 

 Documentação e Estatística; 

 Organização e Métodos e Informática; 

 Gestão e Formação de Pessoal; 

 Administração-Geral; 

 Serviços Industriais (art.º 6º dos estatutos) 
 
Constituíam receitas do SUCH: 

 As quotas dos associados; 

 As comparticipações das instituições e dos estabelecimentos oficiais; 

 Os subsídios do Estado e de quaisquer entidades públicas e particulares; 

 Os rendimentos dos bens próprios e dos serviços; 

 As heranças, legados e doações; 

 O produto dos donativos; 

 Quaisquer receitas que legalmente lhe venham a ser atribuídas ou que venha a criar nos 
limites da sua competência. 

 
Nesta fase, a obrigação de prestação de contas ao Tribunal resultava do art.º 428º do Código 
Administrativo. 
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2ª fase – 1975 a 1993 

 
Com a previsão da criação do Serviço Nacional de Saúde, em 1975, que obrigou “a reestruturar 
todos os serviços com intervenção neste campo”4, o SUCH passou a ser dirigido, não pelos seus 
órgãos estatutários, mas por uma comissão directiva, nomeada por despacho do Ministro da tutela 
(cfr. art.º único do DL n.º 70/75, de 19 de Fevereiro, conjugado com o art.º 1º do DL n.º 495/74, de 
27 de Setembro). 
 
A propósito desta alteração foi emitido um parecer do Gabinete de Estudos (GE) - Parecer n.º 
14/91, de 11.03.1991 – objecto da deliberação do Plenário da 2ª Secção de 14.03.1991, que 
considerando que “o SUCH não é, hoje, maxime após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 70/75, 
uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa”, mas um instituto público, determinou a 
sujeição do SUCH à prestação de contas ao Tribunal, cfr., art.º 32º do Decreto n.º 22 257, de 25 de 
Fevereiro de 1933, e, posteriormente, art.º 17º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 86/89. 
 
Nesta fase, as instituições particulares de assistência, que estiveram na base da criação do SUCH5, 
em 1966, sofreram uma profunda alteração, tendo algumas delas passado a hospitais públicos. 
 
A reestruturação do SUCH ocorrida nesta fase, designadamente a sua transformação em instituto 
público, teve como principal preocupação a definição das áreas de actuação do SUCH face à 
restante reestruturação dos serviços públicos de saúde, De acordo com o preâmbulo do Despacho 
Normativo do Secretário de Estado da Saúde, publicado no DR IIS, n.º 123, de 29 de Maio de 1979, 
“O desenvolvimento dos serviços oficiais da Secretaria de Estado da Saúde, ocasionando a gradual 
clarificação da orgânica do Ministério, veio reduzir a área de actuação do SUCH às actividades de 
manutenção de instalações e equipamentos e informática”, acrescentando, a propósito desta última 
área, que a mesma se encontrava “em vias de ser prosseguida por um instituto autónomo, pelo que 
restará a primeira como actividade única do Serviço”. 
O despacho citado estabeleceu os princípios orientadores da actuação do SUCH nesta fase, 
destacando-se os seguintes: 

 “Dotar o SUCH de um estatuto que lhe permita actuar sem ambiguidades na área da 
manutenção das instalações e equipamentos da saúde (…)” “Este conceito engloba (…) o 
apoio às obras (…) e as beneficiações (…) sempre que acordadas com os serviços e 
estabelecimentos do MAS e não estejam por lei incluídas no âmbito das atribuições do 
Ministério da Habitação e Obras Públicas” (pontos 4.1, 4.3 e 5, al. b), do despacho); 

 “Fixar metas de cobertura progressiva dos encargos de exploração do SUCH para receitas 
decorrentes da prestação dos seus serviços. (…) deverá apontar-se para a cobertura total 
daqueles encargos antes do período de cinco anos. No que respeita aos gastos de 
investimento, parece aceitável (…) que possam ser financiados pelo PIDDAP ou por outras 
fontes públicas, sem excluir o recurso ao auto-financiamento ou ao mercado financeiro” 
(pontos 4.4 e 5, als. c) e d)) 

 “Julga-se (…) chegado o momento (…) de, retomando a forma jurídica inicial, dela extrair 
toda a sua utilidade” (pontos 4.1, 5, als. a), b), e) a g)). 

 
Esta fase, transitória, teve como principais objectivos a definição do âmbito de actuação do SUCH 
no seio da reorganização orgânica dos serviços de saúde, de modo a não existirem áreas de 

                                                 
4 Preâmbulo do DL n.º 70/75. 
5 Os hospitais públicos apenas podiam participar no SUCH, mediante autorização do Ministro da tutela. 
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sobreposição, bem como dotar o SUCH dos instrumentos financeiros adequados à retoma da sua 
forma jurídica inicial - pessoa colectiva privada de natureza cooperativa/associativa. 
 

3ª fase – 1993 até à actualidade 
 
Com o DL n.º 12/93, de 15 de Janeiro, a intervenção do Estado na gestão do SUCH cessou, 
retomando os órgãos estatutários todas as suas competências. Com esta alteração, que se manteve 
até hoje, o SUCH retomou o carácter associativo que o caracterizou na fase da sua criação, bem 
como, de acordo com alguma doutrina, a natureza de pessoa colectiva de utilidade pública 
administrativa6. 
 
Resulta dos estatutos que regem actualmente o SUCH que o mesmo prossegue fins não lucrativos, 
procurando contribuir para o funcionamento mais ágil e eficiente dos seus associados (art.º 2º), que 
podem ser entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que integrem o sistema de 
saúde português (art.º 6º). 
 
De acordo com o art.º 2º, n.os 1 e 2, dos estatutos, as áreas de actuação do SUCH são, 
designadamente: 

a) A prestação assistência técnica no domínio das instalações e equipamentos; 
b) A exploração ou a gestão de instalações técnicas e áreas industriais, designadamente 

lavandarias, centrais e transportes; 
c) A promoção de acções no âmbito do desenvolvimento tecnológico e da investigação, quer dos 

equipamentos quer das instalações; 
d) A constituição unidades de serviços partilhados, sob a forma de unidades orgânicas do SUCH 

ou sob a forma de pessoas colectivas integradas pelo SUCH e pelos seus associados e ou por 
terceiras entidades, destinadas a assegurar a prestação aos seus associados da generalidade 
dos serviços de apoio à prestação de cuidados de saúde, designadamente a gestão integrada 
de recursos humanos, gestão administrativa e financeira, informática e telecomunicações e 
gestão de frotas automóveis; 

e) A colaboração na preparação e aperfeiçoamento do pessoal enquanto utilizador dos 
equipamentos. 

 
O SUCH, para além de instrumento de auto-satisfação das necessidades dos seus associados, pode 
ainda, no regime de concorrência e de mercado, desenvolver actividades em todas as áreas de 
apoio das instituições e serviços que integram o sistema de saúde português, sejam ou não seus 
associados (art.º 2º, n.os 2 e 4, dos estatutos) 
 

Constituem receitas do SUCH (art.º 24º dos estatutos): 
a) As quotas dos associados; 
b) O rendimento dos bens próprios; 
c) Os proveitos das vendas e das prestações de serviços; 
d) As comparticipações, as dotações e os subsídios provenientes de quaisquer entidades, 

associadas ou não, do SUCH; 
e) As doações, heranças ou legados que lhe sejam destinados; 
f) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua actividade ou que por lei ou 

contrato lhe devam pertencer. 

                                                 
6 Neste sentido, vide, Parecer n.º 145/2001 da Procuradoria-Geral da República (PGR), publicado no DR II Série, n.º 95, de 23.04.2003. O 
entendimento desta entidade como pessoa colectiva de utilidade pública administrativa foi, porém, contrariado por uma declaração de 
voto ao Parecer, nos termos da qual o SUCH será antes uma associação pública. 
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2. Órgãos estatutários 

 
São órgãos do SUCH: o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal7. 
 
A Assembleia Geral é composta por representantes dos associados competindo-lhe, entre outras, 
eleger e destituir os membros não nomeados dos órgãos do SUCH e os membros da comissão de 
vencimentos, apreciar e aprovar os planos estratégicos e de actividades do SUCH e o relatório e 
contas anual e deliberar sobre alterações aos estatutos, a dissolução do SUCH, a realização de 
empréstimos, a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e a participação do SUCH noutras 
pessoas colectivas. 
 

As deliberações são, em regra, tomadas com base no número de votos dos associados. Apenas as 
deliberações com vista à alteração dos estatutos e à dissolução do SUCH devem ser tomadas com 
base no número de associados8. 
 
O número de votos de cada associado, em Assembleia Geral, é determinado pelo valor percentual 
dos serviços adquiridos, no ano anterior, relativamente à facturação total do SUCH, nos seguintes 
termos: 

a) Um voto como mínimo; 
b) Dois votos para uma percentagem pelo menos igual a 1 %; 
c) Três votos para uma percentagem igual ou superior a 3 %; 
d) Quatro votos para uma percentagem igual ou superior a 5 %; 
e) Cinco votos para uma percentagem igual ou superior a 10 %; 
f) Seis votos para uma percentagem igual ou superior a 15 %. 

 

Em Assembleia Geral de 19 de Maio de 2009, o CA do SUCH propôs que, para efeitos de 
determinação do número de votos de cada associado, fosse também considerada a facturação dos 
serviços prestados pelos ACE, Somos Compras, Somos Pessoas e Somos Contas. No entanto, a 
proposta não reuniu os votos necessários à sua aprovação. 
 
Os quadros seguintes ilustram o número de associados e a respectiva representatividade em 
número de votos, bem como as presenças e o número de votos efectivos nas Assembleias Gerais: 
 

Quadro I – Representatividade na Assembleia 
Geral 

 

Sector Público
Sectores Privado 

e Social
Sector Público

Sectores Privado 

e Social

2006 88 15 124 15

2007 81 15 116 15

2008 74 15 112 15

2009 72 23 111 23

Nº de associados
Representatividade em n.º de votos na 

Assembleia Geral

 
Fonte: SUCH – Informação recolhida (tomando por referência o 

n.º de associados e n.º de votos a 31 de Dezembro do ano 

anterior) 

Quadro II - Presenças na Assembleia Geral 

Sector Público
Sectores Privado e 

Social
Sector Público

Sectores Privado e 

Social

16 de Janeiro 32 2 45 2

2 de Maio 28 2 44 2

30 de Outubro 49 1 70 1

17 de Janeiro 37 2 53 2

17 de Maio 43 1 63 1

23 de Janeiro 33 5 56 5

7 de Maio 22 2 33 2

22 de Janeiro 31 2 49 2

19 de Maio 40 4 64 4

3 de Julho 43 14 76 14

2007

2008

2009

Presenças N.º de votos
Assembleias 

gerais

2006

 
Fonte: SUCH – Lista de presenças em Assembleia Geral 

                                                 
7 Artigo 10º e segs. dos Estatutos. 
8 Artigo 15º, n.º 1, als. e) e f), dos Estatutos. 
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Note-se que, apesar de pelos quadros supra se verificar que as entidades do Sector Público se têm 
sempre feito representar nas Assembleias Gerais, apenas em 4 das Assembleias Gerais realizadas 
desde 2006 (30 de Outubro de 2006, 17 de Maio de 2007, 19 de Maio e 31 Julho de 2009), o 
número de associados do Sector Público ficou acima de 50% do número total de associados desse 
sector, a que correspondiam, também, mais de 50% do número de votos do sector. A Assembleia-
Geral de 23 de Janeiro de 2008, reunindo apenas 33 dos 74 associados do Sector Público, os 
mesmos representavam 50% do numero de votos daquele Sector. 
 
Os Estatutos do SUCH, permitindo a participação de entidades privadas na associação, não 
garantem que, em caso algum, uma deliberação da Assembleia Geral, designadamente em matérias 
como a aprovação dos planos estratégicos e orçamentos, a eleição dos membros dos restantes 
órgãos sociais, a realização de empréstimos, a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e a 
participação do SUCH noutras pessoas colectivas, relacionadas com a gestão do SUCH, seja válida 
sem uma maioria representativa dos associados do Sector Público9. Acresce que, nessas matérias, 
não existem poderes de tutela do Ministro da Saúde10, existindo o risco de uma deliberação sobre 
matérias fundamentais para o controlo de gestão do SUCH ser tomada por uma maioria de 
entidades privadas. Embora essa situação se tenha confirmado na análise das actas da Assembleia 
Geral dos 4 últimos anos11, a participação de entidades privadas na Assembleia Geral do SUCH é 
relevante para aferir da possibilidade de adjudicação directa de contratos públicos ao SUCH (vide 
Anexo III). 
 
O Conselho de Administração é constituído por um Presidente e um Vice-presidente, nomeados 
pelo Ministro da Saúde, e três Vogais eleitos em Assembleia Geral, em lista proposta pelo 
Presidente do Conselho de Administração. 
 
Compete ao Conselho de Administração representar o SUCH em juízo e fora dele, submeter 
anualmente à Assembleia Geral o plano de actividades, o orçamento e o relatório e contas, admitir 
novos associados e cancelar as inscrições, propor à Assembleia Geral alterações aos estatutos, 
arrecadar as receitas e realizar as despesas, administrando todo o património da instituição, 
organizar os serviços e gerir o pessoal, promover a elaboração dos regulamentos necessários à 
eficiente organização do SUCH, bem como a sua aprovação e decidir de todas as matérias que não 
sejam reservadas à Assembleia Geral. 
 
Ao Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, compete examinar os registos contabilísticos, dar 
parecer sobre os relatórios e contas e pronunciar-se sobre quaisquer matérias ou factos, a pedido 
da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. 
 
O SUCH encontra-se sujeito a poderes de tutela do Ministro da Saúde que, para além de nomear o 
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, homologa as deliberações da 
Assembleia Geral relativas a alterações de estatutos, à extinção do SUCH e à contracção de 
empréstimos, quando os mesmos impliquem um nível de endividamento líquido igual ou superior a 

                                                 
9 Em regra as decisões são tomadas por maioria simples, sendo que meia hora depois da hora marcada para a Assembleia Geral não se 
exige um quórum de reunião (à hora marcada, a Assembleia Geral apenas reúne validamente com a maioria dos seus associados). Apenas 
as decisões relativas à extinção do SUCH carecem da aprovação de três quartos do número total de associados e a participação do SUCH 
noutras pessoas colectivas carece de aprovação por maioria dos votos expressos em Assembleia Geral (cfr. artigos 14º, n.º 4, 15º, n.º 1, 
al. e), e n.º 4 dos Estatutos). 
10 Com excepção da contracção de empréstimos que impliquem um nível de endividamento líquido =/ > a 75% dos capitais próprios 
apurados no exercício do ano transacto, cfr. artigo 15º, n.º 3, dos estatutos. 
11 Até porque o número de associados do Sector Público é bastante superior ao número de associados do sector privado. 
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75% dos capitais próprios apurados no último exercício, e determinando o destino dos bens do 
SUCH em caso de dissolução do mesmo12. 

3. Entidades participadas pelo SUCH 

Designação Objecto /  área de actuação
Participação 

(SUCH)
Participação (outros)

SUCH-Dalkia, ACE

Concepção, construção, financiamento, 

exploração e manutenção de centrais de 

transformação de energia.

50,00%

DALKIA – Empresa de serviços, 

condução e manutenção de 

instalações técnicas, S.A. - 50%

Somos Ambiente, ACE

Construção e exploração de um centro 

integrado de valorização energética, 

reciclagem e tratamento de resíduos

80,00%

ECO Partner, Consultoria e Projectos 

Ambientais, SA  - 10% ENVIKRAFT A/S - 

10%

Somos Compras, ACE* Compras e logística 91,00%

Centro Hospitalar de Lisboa Norte, 

EPE – 3%; Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE - 3% e Centro Hospitalar 

de Lisboa Ocidental, EPE - 3%

Somos Contas, ACE Contabilidade e finanças 95,00% Accenture, SA – 5%

Somos Pessoas, ACE Recursos humanos 95,00% Capgemini, SA – 5%

EAS, Unipessoal, Lda**
Empresarialização das áreas tradicionais do

SUCH
100,00%

Coimbravita, ADR, S.A.

Promoção de acções que criem emprego e

melhorem o ambiente e a qualidade de vida

no distrito de Coimbra e distritos limítrofes.

4,00% Vários - Públicos e Privados

Coimbra Inovação

Parque , S.A.

Implementação, gestão e administração de

parques empresariais, científicos e

tecnológicos e o apoio à actividade

económica e empresarial.

0,32% Vários - Públicos e Privados

* Até 17 de Março de 2009, o Somos Compras , ACE, era também integrado pela SGG - Serviços Gerais de

Gestão S.A, uma empresa do universo da Deloitte, fez também parte deste agrupamento, com 5% de

participação. Até então, a participação do SUCH era de 86%. As participações dos Centros Hspita lares

mantiveram-se ina l teradas .

** Possui 100% do capita l socia l de uma sociedade de gestão de participações socia is a Somos SGPS,

S.A., e uma participação de 64,53% no capita l socia l da Valor Hospita l , S.A., a restante participação

pertence à  CESPA PORTUGAL, S.A. .
 

                                                 
12 Artigos 4º, 15º, n.os 2 e 3, e 29º dos estatutos. 
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ANEXO II – Subsunção das relações estabelecidas entre o SUCH e os 
respectivos associados públicos nos requisitos da contratação  

in house 

 
 
Sendo um dos objectivos da auditoria a avaliação do controlo exercido pelas entidades do Sector 
Público no processo de tomada de decisão do SUCH, designadamente o respectivo grau de 
participação nas Assembleias Gerais e a sua capacidade para determinar os objectivos estratégicos 
e as decisões mais relevantes do SUCH, procede-se a uma análise dos pressupostos da contratação 
in house, constantes do artigo 5º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos (CCP), a fim de verificar se 
os mesmos se encontram reunidos na relação entre as entidades públicas adjudicantes associadas 
do SUCH e esta associação. 
 
Aquele preceito positivou a doutrina da contratação “in house”, com origem na jurisprudência 
comunitária, que tem por base a liberdade de auto-organização da Administração Pública, 
reconhecendo a possibilidade de as entidade(s) adjudicante(s) adjudicarem contratos públicos a 
uma entidade dela(s) distintas no plano jurídico-formal, mas de tal forma dela(s) dependente, que 
as relações que se estabelecem entre elas são semelhantes às relações que a(s) entidade(s) 
adjudicante(s) têm com os seus próprios departamentos. 

1. Dependência jurídico-material – a existência de controlo análogo 

 
O primeiro requisito apontado pelo CCP, na esteira da jurisprudência do TJUE, é o de que a entidade 
adjudicante exerça sobre a entidade adjudicatária um controlo análogo ao que exerce sobre os 
serviços integrados na sua administração directa, por si ou em conjunto com outras entidades 
adjudicantes. A entidade adjudicatária encontra-se numa “posição de sujeição ou de subordinação 
(…) por relação à entidade adjudicante, em termos capazes de esvaziar a primeira da sua autonomia 
decisória por via da respectiva submissão ao poder de orientação da segunda”13, sendo 
determinante “saber se a entidade adjudicante está, efectivamente, em condições de, a todo o 
momento, fazer valer integralmente os seus objectivos de interesse público”14 na entidade 
adjudicatária. 

1.1. Influência dominante do Sector Público vs controlo análogo 

 
A primeira observação a fazer resulta desde logo da análise da evolução dos Estatutos do SUCH 
desde 1996, no âmbito dos quais foi emitido o último Parecer do Conselho Consultivo da PGR, no 
que concerne aos poderes de intervenção do Estado no SUCH. O quadro seguinte espelha essa 
evolução: 
  

                                                 
13 Bernardo Azevedo, Contratação in house; entre a liberdade de auto-organização administrativa e a liberdade de mercado, in Estudos 
de Contratação Pública, Coimbra Editora, 2008, pág. 126. 
14 Alexandra Leitão, Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as empresas públicas e relações in house, in 
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 65. 
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Quadro I – Intervenção do Estado na gestão do SUCH 

 
 
Da análise do quadro verifica-se uma diminuição dos poderes de controlo do Estado, através do 
Ministro da Saúde, em matérias relevantes para o controlo da gestão do SUCH, designadamente as 
decisões sobre a realização de empréstimos (até 75% dos capitais próprios apurados no exercício do 
ano anterior) e a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis passaram a ser uma 
competência exclusiva da Assembleia Geral do SUCH e deixou de poder haver recurso para o 
Ministro da Saúde de actos da Assembleia-Geral ou do Conselho de Administração do SUCH que os 
associados julgassem irregulares. Com a alteração dos Estatutos, os órgãos do SUCH, 
designadamente a Assembleia-Geral, ganharam maior autonomia. 
 
Tendo por referência o regime jurídico do Sector Empresarial do Estado15, a influência dominante 
das entidades públicas sobre o SUCH decorre do facto de serem as entidades do Sector Público que 
detêm a maioria dos direitos de voto em Assembleia Geral, ponto 2 do Anexo II. 
 
Ao nível da composição dos órgãos de administração e de fiscalização do SUCH e da detenção da 
maioria dos direitos de voto em Assembleia Geral16, verifica-se que não houve alterações 
significativas entre os estatutos de 1996 e de 2006. Nunca, durante este período, o Ministro da 
Saúde nomeou a maioria dos membros do Conselho de Administração do SUCH ou do respectivo 
órgão de fiscalização. Considerando, no entanto, que são as entidades públicas que detêm a maioria 
dos direitos de voto em Assembleia Geral, órgão que designa os membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, não nomeados pelo Ministro da Saúde, conclui-se que se encontra 
igualmente reunida a segunda circunstância que caracteriza a influência dominante – a maioria dos 
membros daqueles Conselhos são nomeados, conjuntamente, pelo Ministro da Saúde e pelas 

                                                 
15 Designadamente o artigo 3º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, nos termos do qual: “Consideram-se empresas 
públicas as sociedades constituídas nos termos da lei comercial, nas quais o Estado ou outras entidades públicas estaduais possam 
exercer, isolada ou conjuntamente, de forma directa ou indirecta, uma influência dominante em virtude de alguma das seguintes 
circunstâncias: a) Detenção da maioria do capital ou dos direitos de voto; b) Direito de designar ou de destituir a maioria dos membros 
dos órgãos de administração ou de fiscalização.” 
16 Sendo uma associação, a mesma não dispõe de capital social. 

Poderes de tutela do 

Ministro da Saúde 

(aprovação/homologação 

de deliberações da AG
1)

Estatutos 

1996

Estatutos

2006

Nomeação de membros de 

órgãos sociais pelo Ministro 

da Saúde

Estatutos 

1996

Estatutos 

2006

Outros poderes do 

Ministro da Saúde

Estatutos  

1996

Estatutos 

2006

Alteração dos estatutos Sim Sim Presidente da mesa da AG2 Sim Não

Determinação do 

destino dos bens em 

caso de dissolução 

do SUCH

Sim Sim

Dissolução do SUCH Sim Sim Presidente do CA3 Sim Sim

Realização de empréstimos Sim

Sim, quando impliquem um 

nível de endividamento 

líquido =/ > a 75% dos 

capitais próprios apurados 

no exercício do ano 

transacto

Vice-Presidente do CA3 inexistente Sim

Aquisição, alienação ou 

oneração de bens imóveis
Sim Não

Presidente e um vogal do 

Conselho Fiscal 4 Sim5 Não

Nomeação de um 

membro da Comissão 

de Vencimentos5

Sim Não

4 O Conselho Fiscal era composto, em 1996, por um Presidente e 3 vogais, sendo o Presidente nomeado pelo Ministro da Saúde e um dos vogais designado pelo Presidente do CA do Instituto 

de Gestão informática e Financeira da Saúde, em representação deste Instituto. Em 2006, o CF integra um Presidente e 2 vogais.
5 A Comissão de Vencimentos é composta por 3 elementos.

Possibilidade de 

recurso dos 

associados para o 

Ministro da Saúde 

dos actos da AG ou 

do CA que julguem 

irregulares

Sim Não

1 Assembleia Geral
2 A mesa da Assembleia Geral é constituída em ambos os estatutos por um Presidente e dois Secretários.
3 O Conselho de Administração era composto, em 1996, por um Presidente e 4 vogais e, em 2006, por um Presidente, um Vice-Presidente e 3 vogais.
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entidades do Sector Público, enquanto estas detiverem a maioria dos direitos de voto em 
Assembleia Geral. 
 
Sucede, porém, que a existência de influência dominante, não é suficiente para aferir da existência 
do controlo análogo exigido pela alínea a) do n.º 2 do art.º 5º do CCP ou, já anteriormente, pela 
jurisprudência comunitária17, sendo necessário verificar, designadamente a titularidade do poder de 
controlo e a intensidade e o âmbito desse controlo. 
 

1.2. A titularidade do poder de controlo 

 
Decorre da jurisprudência comunitária que a existência de entidades privadas no capital de uma 
outra entidade, juntamente com entidades públicas, impede a verificação daquele requisito da 
contratação in house18. 
 
A estrutura associativa do SUCH tem contado com a participação, ainda que minoritária, de 
entidades do sector privado e essa participação, tal como resulta dos Estatutos, afasta a verificação 
do controlo que no âmbito de uma relação in house deveria ser exercido, a todo o momento, pelas 
entidades associadas do Sector Público19. 
 
Os Estatutos do SUCH, não garantem que deliberações sobre matérias fundamentais para o 
controlo estratégico e de gestão do SUCH20, sejam tomadas apenas pelos associados do Sector 

                                                 
17 Conforme refere Alexandra Leitão, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 65 - “Contratos de prestação de bens e serviços celebrados 
entre o Estado e as empresas públicas e relações in house” “o conceito de “controlo análogo” não é sinónimo de “influência dominante” 
(…), mas sim algo mais intenso, que se deve traduzir num absoluto domínio sobre a autodeterminação da vontade do prestador do bem 
ou serviço”. 
18 A participação de privados, ainda que minoritária, no capital social da entidade adjudicatária, afasta a possibilidade da verificação de 
controlo análogo. A este propósito cita-se as seguintes passagens do Acórdão Lochau, de 11 de Janeiro de 2005, proferido pelo TJUE no 
Proc.º n.º C-26/03 (sublinhado nosso): “Importa a este propósito observar, antes de mais, que a relação entre uma autoridade pública (…) 
e os seus próprios serviços se rege por considerações e exigências específicas da prossecução de objectivos de interesse público. Ao invés, 
o capital privado numa empresa obedece a considerações inerentes a interesses privados e prossegue objectivos de natureza diferente. 
Em segundo lugar, a atribuição, sem concurso, de um contrato público a uma empresa de economia mista colide com o objectivo da 
concorrência livre e não falseada e com o princípio da igualdade de tratamento dos interessados (…), na medida em que, 
designadamente, esse procedimento permite a uma empresa privada com capital nessa empresa uma vantagem relativamente aos 
seus concorrentes”. 
Nos Acórdãos Parking Brixen - Proc.º C-458/03 e Comissão/República da Áustria - Proc.º C-29/04, respectivamente, o TJUE foi ainda mais 
longe, considerando inclusivamente não poder haver contratação in house nas situações em que a possibilidade de participação de 
terceiros do sector privado é puramente virtual, resultando dos estatutos da entidade adjudicatária, e em que esta entidade, na sua 
génese integralmente pública, se transforma, posteriormente, numa entidade de capitais mistos. 
Sendo o SUCH uma pessoa colectiva de carácter associativo, sem fins lucrativos, onde, ao contrário do que acontece com as sociedades 
comerciais objecto da maioria dos acórdãos que sobre esta matéria têm sido proferidos pelo TJUE, não há lugar a distribuição de lucros 
nem existe a possibilidade de transmissão das participações, as preocupações manifestadas por aquele Tribunal com a participação de 
entidades privadas numa entidade adjudicatária, nos Acórdãos citados, encontram-se mitigadas. Contudo, mais recentemente, o TJUE, 
debruçando-se sobre situações de adjudicação a entidades de natureza associativa, à semelhança do SUCH, considerou o facto de as 
mesmas não estarem abertas a associados privados (Acórdãos Comissão vs República Federal da Alemanha, Proc.º C-480/06, e Coditel, 
Proc.º C-324/07). 
19 De notar que o TJUE já afastou a possibilidade de contratação in house quando dos estatutos ou da legislação aplicável à entidade 
resulte apenas a possibilidade de participação de entidades privadas no respectivo capital, ainda que essa participação, no momento da 
adjudicação não se verifique (vide, Acórdão Parking Brixen - Proc.º C-458/03). Neste sentido, também, o Tribunal de Contas em Acórdão 
n.º 7/2010, de 9 de Março, emitido no âmbito do Recurso Ordinário n.º 22/2009, concluiu: que a excepção constante do art.º 5º, n.º 2, 
do CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS., “designada pela doutrina e pela jurisprudência comunitária, de “contratação in house”, é 
inadmissível sempre que a adjudicatária seja participada por capitais privados, ou quando, em termos estatutários, existe a 
possibilidade de participação de capital privado, uma vez que tal situação exclui a possibilidade de a entidade adjudicante exercer, sobre 
a adjudicatária, um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços” (sublinhado nosso). 
20 Como a aprovação dos planos estratégicos e orçamentos, a eleição da maioria ou da totalidade dos membros dos restantes órgãos 
sociais, a realização de empréstimos que impliquem um nível de endividamento líquido inferior a 75% dos capitais próprios apurados no 
exercício do ano transacto, a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e a participação do SUCH noutras pessoas colectivas. 
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Público, não existindo, também, nessas matérias, poderes de tutela do Ministro da Saúde que 
garantam esse controlo. 
 
Embora se tenha verificado que todas as Assembleias Gerais dos últimos quatro anos contaram com 
a participação de uma maioria de entidades do Sector Público, o risco de uma deliberação sobre 
aquelas matérias poder vir a ser tomada por uma maioria de entidades privadas resulta, pelo menos 
em abstracto, dos Estatutos do SUCH21. 
 

1.3. A intensidade e âmbito do controlo 

 
O controlo análogo implica que a entidade adjudicante, ou o conjunto das entidades adjudicantes, 
determinem não só as decisões estratégicas e de gestão extraordinária, mas também as decisões de 
gestão ordinária relevantes da entidade adjudicatária, sendo que, no caso concreto se verifica total 
autonomia do Conselho de Administração do SUCH no que respeita a aspectos pertinentes da 
gestão da Associação, nomeadamente: 
 
i. A formação dos preços da prestação de serviços e outras decisões relevantes para a 

economia e eficiência da gestão do SUCH 
 

Considerando que o SUCH é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objectivo é contribuir para o 
funcionamento eficiente dos seus associados, os preços por ele praticados devem reflectir apenas 
os custos directos e indirectos das prestações por ele realizadas, devendo a sua gestão pautar-se 
por critérios rigorosos de economia, eficiência e eficácia. 

Apenas um controlo efectivo da formação dos preços e das decisões do SUCH que podem 
influenciar a sua eficiência operacional, pelos associados do Sector Público e/ou pelo Ministro da 
Saúde, garantiriam a existência de um controlo análogo destas entidades sobre o SUCH, o que não 
se verifica no caso concreto22, promovendo, em simultâneo, a formação do preço eficiente23 das 
prestações de serviço realizadas pelo SUCH e a transparência das relações entre a associação e os 
associados, evitando situações como aquelas que se encontram descritas no ponto 11.1. do 
Relatório em que o SUCH, no âmbito de uma negociação com o Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, 
baixou em cerca de 40% (de € 96.770 para € 69.210) o valor da proposta inicialmente 
apresentada24, e adicionou, ao valor de um contrato com a Administração Central do Sistema de 
Saúde, IP, uma margem de 10%, não justificada em custos da Associação. 

Acresce que, encontrando-se os associados do Sector Público sujeitos a regras de contenção da 
despesa pública, impondo o Estado aos mesmos25, a título de mero exemplo, objectivos de 
desempenho operacional e económico-financeiro em matéria de crescimento de custos com 
consumos e fornecimentos e serviços externos e pessoal, apenas um controlo pelos associados do 
Sector Público e/ou pelo Ministro da Saúde dos preços praticados pelo SUCH e das decisões que lhe 
estão subjacentes, pode fazer reflectir nesta entidade regras de eficiência semelhantes. 

                                                 
21 Nas matérias em causa, os poderes de tutela do Ministro da Saúde respeitam, apenas, à nomeação do Presidente e do Vice-Presidente 
do Conselho de Administração e à homologação das deliberações da Assembleia Geral relativas à contracção de empréstimos que 
impliquem um nível de endividamento líquido =/> a 75% dos capitais próprios apurados no exercício do ano transacto, cfr. artigos 15º, 
n.º 3, e 16º, n.º 2, dos Estatutos. 
22 No caso concreto, os preços são fixados por via negocial, no âmbito da celebração dos contratos de prestação de serviços com cada 
uma das entidades do sector público suas associadas. 
23 Reflecte a relação custo/benefício óptima. 
24 Indiciando que não apresentou desde logo a sua melhor proposta. 
25 Designadamente, através da negociação dos contratos-programa. 
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No âmbito da Metodologia para a definição de preços e fixação de objectivos dos Contratos 
Programa de 2008 e 2009, celebrados com os Hospitais do Sector Público foram definidas metas 
para os objectivos de desempenho económico-financeiro referidos entre 4% (consumos e 
fornecimentos e serviços externos) e 0% (pessoal), sendo que, as rubricas de custos 

correspondentes do SUCH cresceram em média 17,2% e 10,2%, em 2008 e 2009
26

, 

respectivamente
27

. 

Note-se, que apesar do crescimento dos custos, em 2009, ter sido compensado com a evolução da 
rubrica prestações de serviços, que cresceu 10,6%28, a formação dos preços destas incorporam os 
custos com as funções corporativas29 do SUCH que, em 2008 e 2009, tiveram um peso de 12,54% e 
de 10,02% nos custos operacionais totais30 e as ineficiências das áreas de negócio do SUCH. 

Dentro dos custos com as funções corporativas, as rubricas mais representativas são as dos custos 
com pessoal e os custos com fornecimentos e serviços externos, respectivamente 47,21% e 40,86%, 
em 2008, e 48,54% e 38,48%, em 2009, que incluem entre outros, custos com a atribuição de 
prémios de desempenho31 e com contratos de renting de viaturas, cfr, ponto 11.4. do Relatório. 

Com vista a suportar os custos, directos e indirectos, com as prestações de serviços realizadas, o CA 
do SUCH aprovou, em 2008 e 2009, a política de formação de preços das propostas técnicas e 
comerciais descrita no ponto 11.3. do Relatório, no âmbito da qual se destacam as margens 
operacionais, definidas por unidade de negócio, a aplicar sobre o custo efectivo do serviço e que, 
em 2009, podiam variar entre 12,38% e 43,77%. Estas margens constituem o contributo de cada 
uma das unidades de negócio para os custos com as funções corporativas. 

Considerando que o SUCH não se encontra sujeito às regras que vinculam o Sector Público 
(Administrativo e Empresarial) em matérias como as atrás referidas, só um controlo pelos 
associados do Sector Público do SUCH e/ou pelo Ministro da Saúde das decisões ou políticas que 
estão subjacentes à atribuição daqueles benefícios, pode garantir que os preços que eles suportam 
se aproximam do preço eficiente da prestação de serviço que recebem 

Sobre a estrutura do SUCH, no Relatório Preliminar da autoria de Augusto Mateus & Associados, 
Sociedade de Consultores, Lda, de Outubro de 2009, sobre o Plano de Sustentabilidade do SUCH-
Somos SPS 2010-2015, pode ler-se, de entre as fraquezas da envolvente interna diagnosticadas, que 
o SUCH possui uma “Estrutura pesada e sobredimensionada, não obstante os avanços recentes em 
matéria de flexibilidade e de eficiência organizacional e operacional (parecem observar-se ainda 
algumas reminiscências da estrutura organizacional regionalizada ”. Em 2006/2007 o SUCH iniciou 
o processo de centralização das funções corporativas que, até então, se encontravam “replicadas” 
nas 3 Direcções Regionais até então existentes. Actualmente, as únicas funções corporativas que se 

                                                 
26 Dados provisórios, por as contas do exercício não se encontrarem encerradas. 
27Em 2008: 19% - matérias de consumo; 14,6% - fornecimentos e serviços externos e 18% - pessoal. Em 2009 (dados provisórios): 11,5% – 
matérias de consumo; 15,1% - fornecimentos e serviços externos; 3,9% - pessoal – cfr. Demonstrações de Resultados. 
28 Em 2008 o crescimento percentual desta rubrica de proveitos foi de 15,7%. 
29 As funções corporativas do SUCH são as áreas de suporte administrativo das áreas de negócio e incluem as funções de apoio geral, 
apoio jurídico, compras, marketing, qualidade, financeira, comunicação e imagem, recursos humanos, sistemas de informação, 
cooperação e comercial. 
30 Custos operacionais do SUCH: 

Valor %
∆ % 

09/08
Valor %

∆ % 

08/07
Valor %

Funções Corporativas 10.345.890,00     10,02% -11,43% 11.681.292,00  12,37% -4,49% 12.229.885,00   15,00%

Áreas de negócio 92.933.068,00     89,98% 12,34% 82.723.829,00  87,63% 19,34% 69.320.584,00   85,00%

Total 103.278.958,00  100,00% 9,40% 94.405.121,00  100,00% 15,76% 81.550.469,00   100,00%

2009 2008 2007

Fonte: Demontração de Resultado por área de negócio  
31 Designadamente, prémios de cobrança. 
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mantêm regionalizadas, embora dependentes do Conselho de Administração do SUCH, são as 
funções comerciais que se desenvolvem nas Direcções Comerciais do Norte, Centro e Sul. 

Finalmente, a evolução dos custos operacionais de algumas áreas de negócio não foi acompanhada 
por igual evolução dos proveitos, cfr. ponto 11 do Relatório e Anexo IV, o que indicia a existência de 
ineficiências nas mesmas, que também são repercutidas nos preços praticados aos associados do 
Sector Público. 

ii. A aceitação das encomendas que lhe são dirigidas pelas entidades associadas do Sector 
Público32 

 
Do regime jurídico que regula as relações entre o SUCH e os seus associados não decorre a 
obrigatoriedade deste aceitar as encomendas que lhe são dirigidas pelos associados do Sector 
Público. As prestações do SUCH aos associados são asseguradas por via negocial, dispondo este “de 
liberdade quanto ao seguimento a dar a um pedido feito pelos seus associados”33. 

Ora não se vê como é que no âmbito de uma relação in house, invocada pelo SUCH, a entidade 
controlada pode deixar de prestar à entidade que a controla as prestações por esta solicitadas. 

iii. A possibilidade de o SUCH alargar as suas actividades a instituições públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras, qualquer que seja o sector de actividade e de, em regime de 
concorrência de mercado, poder desenvolver actividades em todas as áreas de apoio das 
instituições e serviços que integram o sistema de saúde português 

 
Embora a possibilidade em causa esteja condicionada à verificação de dois pressupostos - que 
dessas actividades não resultem prejuízo para os associados e que as mesmas sejam económica e 
tecnicamente vantajosas para o SUCH e para os associados34 -, deviam ser os associados do Sector 
Público a deliberar, em última instância, sobre o exercício daqueles poderes, de modo a garantir 
que o alargamento das actividades do SUCH resulte em benefícios efectivos para a associação e 
para os associados35 e a verificação do segundo requisito da contratação in house – que o essencial 
da actividade da associação tenha como destinatários as entidades públicas adjudicantes suas 
destinatárias. 

Ora o que se verifica, no caso concreto, é que o Conselho de Administração do SUCH tem 
autonomia para destinar livremente ao mercado os seus próprios produtos, podendo exercer (e 
exercendo – cfr. ponto 2.1) uma parte da sua actividade económica junto de outros operadores, o 
que coloca também em causa a dependência jurídica exigida pelo artigo 5º, n.º 2, alínea a), do CCP. 

  

                                                 
32 De notar que no Acórdão Tragsa do TJUE (Procº C-295/05), perante a adjudicação de prestações de serviços por entidades com uma 
participação irrisória no capital social da sociedade adjudicatária, o TJUE considerou determinante o facto da referida sociedade se 
encontrar obrigada a satisfazer as solicitações que lhe são endereçadas pelas entidades adjudicantes e dos respectivos preços serem 
fixados unilateralmente por estas últimas. 
33 Acórdão n.º 159/2009, de 29 de Outubro – 1ª S/SS, já citado. Também, o TJUE, no Acórdão Tragsa - Procº C-295/05, perante a 
adjudicação de prestações de serviços por entidades com uma participação irrisória no capital social da sociedade adjudicatária, parece 
ter considerado determinante o facto da referida sociedade se encontrar obrigada a satisfazer as solicitações que lhe são endereçadas 
pelas entidades adjudicantes e dos respectivos preços serem fixados unilateralmente por estas últimas. 
34 Cfr. art.º 2º, n.º 4, dos Estatutos. 
35 Cuja demonstração seja, nomeadamente, sustentada em estudos económico-financeiros. 
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2. Dependência económica 

 
Nos termos do artigo 5º, n.º 2, do CCP, “a parte II do presente Código também não é aplicável à 
formação de contratos (…) a celebrar por entidades adjudicantes com uma outra entidade, desde 
que: (… ) b) Esta entidade desenvolva o essencial da sua actividade em benefício de uma ou de 
várias entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o controlo análogo”. 
 
Sobre este preceito pronunciou-se já o Tribunal de Contas (TC), em 1ª Secção, no Acórdão n.º 
106/2009 - 1.ª S-SS, de 11 de Maio (Proc.º n.º 106/2009), objecto do Recurso Ordinário n.º 17/2009, 
que culminou no Acórdão n.º 1/2010 - 1.ª S-PL, de 19 de Janeiro, relativo a um contrato de 
prestação de serviços celebrado, entre o Estado Português e a Sociedade Parque Expo 98, SA. Neste 
último Acórdão o TC concluiu o seguinte no que concerne à interpretação do artigo 5º, n.º 2, al. b) 
do CCP: 
 

“1- As condições expressas no n.º 2 do art.º 5.º do Código dos Contratos Públicos têm como 
ratio evitar o falseamento da concorrência e garantir as liberdades económicas 
fundamentais, designadamente a liberdade de prestação de serviços; 
2- Em ordem a preservar a concorrência é necessário que as prestações da empresa 
controlada sejam substancialmente destinadas à(s) entidade(s) que a controlam; 
3- Uma empresa realiza o essencial da sua actividade com a(s) entidade(s) que controla(m) 
quando tal actividade é consagrada principalmente a esta(s) entidade(s), revestindo 
qualquer outra actividade apenas carácter marginal; 
4- Nem o art.º 5, n.º 2, alínea b), do Código dos Contratos Públicos, nem a jurisprudência do 
TJCE referem qualquer referencial a partir do qual se deva considerar verificada a condição 
da essencialidade; 
5- Daí que a alínea b) do n.º 2 do art.º 5.º do Código dos Contratos Públicos, no que ao 
conceito de essencialidade se reporta, deva ser interpretada em conformidade quer com os 
princípios e liberdades fundamentais consagrados no Tratado da Comunidade Europeia, 
designadamente com os seus artigos 10.º, 12.º, 43.º e 49.º, quer com a CRP; 
6- A condição da essencialidade tem por objectivo assegurar que a Directiva comunitária 
relativa aos processos de adjudicação de contratos públicos continue a ser aplicável quando 
esteja activa no mercado uma empresa relativamente à qual seja exercido um controlo 
análogo, e que, em virtude dessa actividade no mercado, possa entrar em concorrência com 
outras empresas”. 

 
Subjacente a esta interpretação encontra-se a preocupação de que a liberdade de organização da 
Administração Pública não pode prejudicar o normal funcionamento do mercado, colocando os 
entes instrumentais aos quais recorre em posição de privilégio em face das empresas privadas com 
as quais concorre. Deste modo, o ente instrumental deve depender economicamente dos clientes 
que o controlam. 
 
A determinação do critério da contratação in house ora em análise “deve tomar em consideração as 
circunstâncias do caso em apreço, tanto qualitativas como quantitativas”36. 
  

                                                 
36 Acórdão Carbotermo (Proc.º C-340/04) do TJUE. 
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2.1. As circunstâncias quantitativas 

 
No que concerne ao SUCH, a dependência económica deve ser aferida relativamente ao volume de 
negócios (facturação emitida) desta associação com as entidades associadas do Sector Público e às 
prestações que estas adquirem, através da celebração de protocolos/acordos sem precedência de 
procedimentos concorrenciais. 
 
Conforme já anteriormente referido, o SUCH pode prestar serviços junto dos associados dos 
Sectores Social e Privado, podendo, ainda, no regime de concorrência e de mercado, desenvolver 
actividades em todas as áreas de apoio das instituições e serviços que integram o sistema de saúde 
português, sejam ou não seus associados, e alargar as suas actividades a instituições públicas ou 
privadas ainda que não integrem o sector da saúde37. 
 
Tendo em consideração as premissas supra, o volume de facturação do SUCH38, em 2008 e 2009, 
distribuiu-se da seguinte forma: 
 

Quadro II – Volume de negócios no biénio 2008 e 2009, por tipologia de cliente 

Sub-Σ

Valor % Valor % % Valor % % Valor % Valor % % Valor %

2008 71.187.941,4 € 77,6% 8.669.894,8 € 9,4% 87,0% 607.017,3 € 0,7% 87,7% 1.299.378,6 € 1,4% 6.040.846,4 € 6,6% 8,0% 3.965.562,8 € 4,3% 91.770.641,3 €

2009 73.246.032,3 € 71,3% 15.374.090,2 € 15,0% 86,2% 1.223.581,2 € 1,3% 87,4% 914.296,7 € 0,9% 7.126.645,0 € 6,9% 7,8% 4.891.097,0 € 4,8% 102.775.742,3 €

Associados Não associados
Vendas a dinheiro 

(receita proveniente 

da exploração de 

bares e refeitórios)
Σ *

Sector Público
Sectores Privado e 

Social
Sub-Σ Sector Público

Sectores Privado e 

Social
Sub-Σ

Adjudicação directa
Procedimentos de 

contratação pública

Fonte: SUCH - dados extraídos do sistema de informação Navision

*Inclui os valores das contas 72 - Prestação de serviços  e o valor de quotas dos associados (registado na conta 76) deduzido à facturação, cfr.  Regime de quotização e benefícios dos 

associados. 

Do quadro supra conclui-se que, em 2008, 77,6% da facturação foi emitida a entidades públicas 
adjudicantes associadas, com base em protocolos celebrados sem precedência de procedimentos 
de contratação pública. Em 2009, o volume dessa facturação diminuiu para 71,3%. A este volume 
de facturação há que acrescer, em cada ano, o volume da facturação das vendas a dinheiro, 4,3%, 
em 2008, e 4,8%, em 2009, em bares e refeitórios cuja exploração é essencialmente concessionada 
por entidades associadas do Sector Público, no âmbito da celebração de protocolos/acordos com 
vista à prestação de serviços de alimentação, sem precedência de procedimentos concorrenciais39. 

Assim, o volume de negócios realizado pelo SUCH, nestes dois anos, relativamente a entidades 
públicas adjudicantes suas associadas sem precedência de procedimentos concorrenciais, ascendeu 
na totalidade a 81,9% (€ 75.153.504,18), em 2008, e a 76% (€ 78.137.129,27). Os restantes 18% e 
24%, em 2008 e 2009, respectivamente, do volume de negócios foram realizados em segmentos de 
mercado abertos à concorrência40. 
 
Como referido pelo TC, no Acórdão supra citado, nem o artigo 5º, n.º 2, alínea b), do CCP, nem a 
jurisprudência do TJUE referem qualquer referencial a partir do qual se deva considerar verificada a 
condição da essencialidade. Contudo, tomando apenas a título indicativo o preenchimento deste 

                                                 
37 Artigo 2º, n.os 2 e 4, dos estatutos. 
38 Não inclui o das entidades participadas pelo SUCH que consubstanciam entidades juridicamente distintas deste. 
39 De acordo com Acórdão Carbotermo (Proc.º C – 340/04) do TJUE, “o volume de negócios determinante é o que a empresa em questão 
realiza em virtude das decisões de adjudicação tomadas pela autarquia de tutela [a entidade que, in casu, controla], incluindo o realizado 
com os utilizadores em execução destas decisões”. 
40 Por oposição àqueles cuja adjudicação foi determinada pela especial relação jurídica que até à data tem ligado as entidades 
adjudicantes públicas e o SUCH. 
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requisito no âmbito da adjudicação de contratos nos sectores especiais41, “80% da media do volume 
de negócios da empresa associada nos últimos três anos”42, verifica-se que nos últimos dois anos o 
SUCH tem andado próximo deste limite, sendo que em 2009 o volume financeiro ficou abaixo do 
mesmo, concluindo-se que uma parte considerável da actividade do SUCH tem já como destino não 
as entidades públicas adjudicantes suas associadas, mas o mercado em geral. 
 
Sem prejuízo da relevância das “circunstâncias quantitativas”, entende-se que o que está 
essencialmente em causa é a questão de saber se a actuação do SUCH coloca em causa o 
funcionamento dessa mesma concorrência, o que se avaliará de seguida. 
 

2.2. As circunstâncias qualitativas 

 

Refere o Acórdão do Tribunal de Contas supra citado que a “condição da essencialidade não 
constitui uma finalidade em si mesma; ela é instrumental do princípio da concorrência e das 
liberdades fundamentais, consagradas no Tratado da Comunidade Europeia (TCE). Assim, a 
interpretação contida na alínea b) do n.º 2 do art.º 5.º do Código dos Contratos Públicos há-de ser 
feita em conformidade com os princípios e liberdades fundamentais consagrados no TCE e, também, 
na Constituição da República Portuguesa (CRP)” 43. 
 
i. A realização pelo SUCH de prestações para as quais não possui competências internas 

 
A celebração de protocolos sem precedência de procedimentos concorrenciais tem-se alargado a 
actividades para as quais o SUCH não tem, parcial ou totalmente, competências internas para as 
desenvolver, recorrendo a entidades externas, em regra do sector privado lucrativo, com base em 
subcontratos, ou a entidades por si participadas, através da celebração de contratos de cedência de 
“direitos e obrigações”44 e de mandato. 

 
Em 2008 o peso dos subcontratos 
nos custos operacionais das unidades 
de negócio foi de 21,53% 
(€ 17.801.885,00), destacando-se o 
custo dos subcontratos na unidade 
de projectos e obras, que inclui, para 
além, de actividades de elaboração 
de projectos, gestão e fiscalização de 
obras, a cargo do SUCH, a realização 
de procedimentos de subcontratação 
de empreitadas de obras públicas, 
nas áreas para as quais o SUCH não 
detém competências internas45.  

Quadro III – Subcontratos por unidade de negócio 

Valor %

Manutenção 2.920.662,00 € 17,55 16.644.663,00 €

Projectos e obras 6.769.784,00 € 77,94 8.685.962,00 €

Energia 221.475,00 € 12,46 1.777.705,00 €

Segurança e Controlo Técnico 126.379,00 € 26,59 475.315,00 €

Outros - Somos Equipas 13.946,00 € 0,93 1.493.838,00 €

Gestão e Tratamento de Roupa 70.272,00 € 0,39 17.887.289,00 €

Limpeza 1.223,00 € 0,02 7.312.859,00 €

Gestão de Resíduos 1.978.248,00 € 28,68 6.897.175,00 €

Nutrição 5.699.896,00 € 26,67 21.368.170,00 €

Consultoria 0,00 € 0,00 156.973,00 €

Total 17.801.885,00 € 21,53 82.699.949,00 €

Subcontratatos
Unidade de negócios (UN)

Custos operacionais 

(total UN)

Fonte: Demonstração de resultados por área e unidade de negócio (2008)  

                                                 
41 Água, energia, transportes e serviços postais – cfr. designadamente, artigos 7º e segs. do CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS.. 
42 Artigo 13º, n.º 3, do CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS.. 
43 Citando, ainda, o Acórdão “a este propósito, o art.º 10.º do TCE, do qual decorre o princípio da interpretação em conformidade com o 
TCE: Os Estados-Membros abster-se-ão de tomar quaisquer medidas susceptíveis de pôr em perigo a realização dos objectivos do presente 
Tratado.” A exigência da dependência económica visa pois, essencialmente, evitar o falseamento da concorrência e garantir as liberdades 
económicas fundamentais. 
44 Cfr. texto dos contratos. 
45 Sendo uma entidade sem fins lucrativos, o SUCH não reúne os requisitos de ingresso na actividade de empreiteiro, tendo de recorrer a 
entidades externas para executar os contratos por ele celebrados com as entidades adjudicantes (vide artigos 7º e seguintes do Decreto-
Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro). 
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Verificou-se que o SUCH tem adoptado Regulamentos de Contratação de Aquisições de Bens e 
Serviços e Empreitadas, moldados sobre as regras da contratação pública46, confirmando-se nos 
processos de subcontratação seleccionados, que essas regras têm sido aplicadas. Sem prejuízo dos 
ganhos que o SUCH eventualmente, ainda, poderia ter obtido com a junção num só procedimento 
de adjudicação das aquisições do mesmo tipo de materiais/serviços47, associados a uma eventual 
diminuição dos preços em virtude do aumento da quantidade de bens a adquirir e à pressão 
concorrencial existente num procedimento totalmente aberto à concorrência (maxime o concurso 
público), confirmou-se nos ajustes directos e consultas públicas analisadas que o SUCH consulta um 
número de fornecedores muito alargado48 com vista a obter a melhor relação qualidade/preço. 
 
De entre os processos de subcontratação analisados, as regras da concorrência não foram 
cumpridas na formação dos subcontratos da UN Nutrição e da UN Manutenção, que são objecto do 
ponto 11.1. do Relatório. 
 
Note-se que, apesar da aplicação, em geral, pelo SUCH das regras da contratação pública, esta 
entidade não se considera vinculada à aplicação daquelas regras, referindo-se no preâmbulo do 
Regulamento de Contratação de Aquisições de Bens e Serviços e Empreitadas, em vigor, que com 
“(…) a publicação do novo Código dos Contratos Públicos, tornou-se claro que a sujeição às regras 
da contratação pública pressupõe uma personalidade jurídica pública ou a qualificação como 
organismo de direito público, o que não se verifica no caso do SUCH (…)”. Trata-se de uma matéria 
que, sob o ponto de vista do SUCH, se enquadra no poder discricionário do respectivo Conselho de 
Administração. 
 
Constatando-se, porém, que a actividade do SUCH tem sido financiada maioritariamente por 
prestações de serviços realizadas aos associados do sector público, ao abrigo de uma relação 
alegadamente excluída da aplicação do regime jurídico da contratação pública, cfr. Quadro II49, e 
que todos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são nomeados ou pelo 
Ministro da Saúde ou pela Assembleia Geral, na qual as entidades associadas do Sector Público 
detêm a maioria dos direitos de voto, conclui-se que esta associação preenche a previsão da al. d) 
do n.º 2 do art.º 2º do CCP, incluindo-se, também, no âmbito das entidades adjudicantes, para 
efeitos de aplicação do regime jurídico da contratação pública actualmente em vigor50.  
 
Acresce que, apenas o entendimento do SUCH como entidade adjudicante poderia concorrer para o 
preenchimento dos requisitos da contratação in house, por ele invocada, pois só assim se garantiria 
o cumprimento dos princípios da concorrência e da prossecução do interesse público, não pelas 
entidades dominantes (in casu, entidades públicas associadas), mas pela entidade que, 
alegadamente, funciona como um seu prolongamento (o SUCH)51. 

                                                 
46 Anteriormente o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e, actualmente, o Código dos 
Contratos Públicos. 
47 Por exemplo, juntando os processos de aquisição de materiais de construção referentes às empreitadas do Serviço de Urgência da 
Unidade Hospitalar de Bragança e da Unidade de Cuidados Continuados da Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. 
48 Em alguns processos foram consultados mais de 20 fornecedores. 
49 Apesar de o mesmo exercer parte considerável da sua actividade em regime de concorrência e de mercado. 
50 Recorde-se que já durante a vigência dos Decretos-Lei n.os 59/99, de 2 de Março, e 197/99, de 8 de Junho, o Conselho Consultivo da 
Procuradoria-Geral da República, no Parecer nº 145/2001, concluiu que o SUCH se incluía “entre as entidades equiparadas a organismos 
de direito público” para efeitos de aplicação do regime jurídico da contratação pública, enquadrando-se na previsão dos artigos 3º, n.º 2, 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e 3º., n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
51 No sentido de que as adjudicatárias de contratos celebrados in house estão, por sua vez, sujeitas às regras da contratação pública 
quando pretendam contratar com terceiros, Alexandra Leitão, Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as 
empresas públicas e relações “in house”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 65, e Cláudia Viana, Contratos públicos “in house” – 
em especial, as relações contratuais entre municípios e empresas municipais e intermunicipais, in Revista de Direito Regional e Local. 
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As entidades participadas às quais o SUCH tem cedido os direitos e obrigações ou mandatado com o 
objectivo de as mesmas executarem os contratos por ele celebrados com entidades associadas do 
sector público, são as constantes do quadro infra. 
 
Quadro IV – Execução de contratos celebrados entre entidades associadas do Sector Público por entidades 

participadas pelo SUCH 

 

Nem os contratos constitutivos dos Agrupamentos Complementares de Empresas (ACE), nem, 
posteriormente, os contratos de cedência da posição contratual ou os contratos de mandato 
celebrados com os ACE foram precedidos, por parte do SUCH, de procedimentos de contratação 

Entidade hospitalar

Data da 

celebração do 

contrato

Duração do 

contrato

Fase de 

execução

s/data**

Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos, EPE (Hospital 

Pedro Hispano)

16.02.2000 10 anos Em exploração

26.11.2001** Hospital Garcia de Orta, EPE 11.2000
10 anos 

(prorrogável)
Em exploração

12.09.2002**

Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE (Hospital de S. 

José)

29.12.2001
10 anos 

(prorrogável )
Em exploração

12.09.2002**

Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental, EPE (Hospital de 

S. Francisco Xavier)

30.04.2002
10 anos 

(prorrogável)
Em exploração

12.06.2008** Hospital de S. João, EPE 11.09.2007
15 anos 

(prorrogável)
Em instalação

s/data**
Centro Hospitalar de 

Setúbal, EPE
07.03.2008

10 anos 

(prorrogável)
Obra n/ iniciada

10.07.2009**
Hospital de Santo André, 

EPE
08.01.2009

10 anos 

(prorrogável)
Obra n/ iniciada

Centro Hospitalar de Lisboa 

Norte, EPE
07.10.2009

16.04.2012 

(prorrogável )

Transição/Oper

ação

Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE
07.10.2009

16.04.2012 

(prorrogável)

Transição/Oper

ação

Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental, EPE
07.10.2009

16.04.2012 

(prorrogável )

Transição/Oper

ação

Administração Regional de 

Saúde do Norte, IP
01.09.2009

31.12.2009 

(prorrogável)
Transição

Administração Regional de 

Saúde do Centro, IP
08.09.2009

31.12.2009 

(prorrogável)
Transição

Administração Regional de 

Saúde do Norte, IP
04.05.2009

1 ano 

(prorrogável)
Operação

Administração Regional de 

Saúde do Centro, IP
01.07.2008

1 ano 

(prorrogável)
Operação

Administração Regional de 

Saúde do Algarve, IP
03.03.2008

1 ano 

(prorrogável )
Operação

03.03.2008

(duração do ACE) 

03.04.2008

(duração do ACE) 

Protocolos celebrados pelo SUCH com entidades associadas do Sector Público

SUCH-Dalkia, ACE

SUCH - 50%

DALKIA – Empresa de 

serviços, condução e 

manutenção de 

instalações técnicas, S.A - 

50%

Objecto: Concepção, 

construção, 

financiamento, exploração 

e manutenção de centrais 

de transformação de 

energia

Constituição:

04-06-1996

Duração:

Até 31.12.2012

Designação e 

participações

Objecto, constituição e 

duração do ACE

Celebração e 

duração do contrato 

de cessão de direitos 

e obrigações /

mandato

Somos Compras, ACE

SUCH - 91%;

Centro Hospitalar de

Lisboa Norte, EPE – 3%;

Centro Hospitalar de

Lisboa Central, EPE – 3%

Centro Hospitalar de

Lisboa Ocidental, EPE –

3%

Objecto:

Serviços partilhados de 

compras e logística

Constituição:

16-04-2007

Duração:

5 anos

Objecto: 

Serviços partilhados de 

contabilidade e finanças

Constituição:

26-06-2007

Duração:

10 anos

Somos Contas, ACE

SUCH - 95%

Accenture, SA – 5%

Participação nos 

proveitos;

Retribuição pela 

prestação de 

serviços 

adquiridos pelo 

Agrupamento aos 

agrupados

Retribuição dos 

agrupados*

Participação nos 

Proveitos ou 

Excedentes de 

Tesouraria;

Remuneração das 

contribuições dos 

agrupados 

(apenas 

agrupados 

privados - SUCH e 

empresas 

privadas)

Participação nos 

Proveitos ou 

Excedentes de 

Tesouraria;

Remuneração das 

contribuições dos 

agrupados

Notas: O Somos Ambiente, ACE, e a EAS, Unipessoal, Lda, referidas no quadro III supra, não desenvolveram, até à data do trabalho de campo qualquer actividade para as 

entidades adjudicantes associadas do SUCH.  Até 17 de Março de 2009, o Somos Compras, ACE, era também integrado pela SGG - Serviços Gerais de Gestão S.A.

* Cfr. Estatutos dos Agrupamentos, Acordos de  Agrupados e/ou contratos de cessão de direitos e obrigações ou de mandato.

** Mesma duração do protocolo celebrado entre o SUCH e entidades associadas do Sector Público.

Somos Pessoas, ACE

SUCH - 95%

Capgemini, SA – 5%

Objecto:

Serviços partilhados de 

recursos humanos

Constituição:

04-06-2007

Duração:

5 anos

01.03.2008

(duração do ACE) 

Participação nos 

Proveitos ou 

Excedentes de 

Tesouraria;

Remuneração das 

contribuições dos 

agrupados
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pública, pelo que as sociedades comerciais que participam ou participaram52 nos ACE criados pelo 
SUCH, através dos quais este prestou ou, ainda presta53, serviços aos seus associados54ou realizado 
trabalhos preparatórios55 dessa prestação, têm beneficiado da especial relação, até agora existente, 
entre o SUCH e os associados do Sector Público56 quer financeiramente, através da participação nos 
proveitos, da retribuição dos contributos de agrupado e/ou do pagamento de prestações de 
serviços realizadas para o próprio agrupamento57, quer através da obtenção de know how sobre o 
sector de actividade, ficando numa posição de partida mais favorável perante alguma concorrência 
que venha a surgir no âmbito da prestação destes serviços. 

Refira-se, ainda, que os contratos de aquisição de serviços, nestas áreas, têm sido celebrados entre 
o SUCH e os associados do Sector Público, sendo o SUCH quem cede os direitos e obrigações deles 
decorrentes ou mandata as entidades por ele participadas na execução dos contratos por ele 
celebrados. 
 
Contudo, as entidades públicas adjudicantes têm conhecimento dessa cedência/mandato, ou 
porque a autorizaram expressamente nos contratos celebrados com o SUCH58, ou porque as 
entidades participadas e o respectivo objecto foram matéria de deliberação da Assembleia Geral59, 
ou porque participaram na criação do próprio ACE como entidades agrupadas (no caso do Somos 
Compras, ACE), ou, ainda, porque durante a preparação e execução dos contratos são também 
recursos humanos das sociedades comerciais que integram os Agrupamentos Complementares de 
Empresas que dialogam com as entidades públicas adjudicantes com vista a essa execução. 
 
As situações descritas não têm acolhimento, quer no âmbito da vigência dos Decretos-Lei n.os 
59/99, de 2 de Março, e 197/99, de 8 de Junho, e da doutrina constante dos pareceres do Conselho 
Consultivo da PGR, quer já durante a vigência do CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, que 
positivou o conceito de contratação in house com origem na jurisprudência comunitária, uma vez 
que, os contratos celebrados pelo SUCH com as suas participadas implicaram o recurso a entidades 
externas à associação, com vista à prestação de serviços aos seus associados, pelo que deviam ter 
sido precedidos de procedimentos de contratação pública, sob pena das entidades públicas 
adjudicantes e do próprio SUCH violarem os princípios que regem o mercado livre e concorrencial. 
 
Perante a necessidade do SUCH recorrer a entidades externas para executar contratos públicos, que 
lhe eram atribuídos com base na doutrina constante dos pareceres do Conselho Consultivo da PGR, 
era exigível às entidades públicas adjudicantes, que junto do SUCH comprovassem que a 

                                                 
52 O Somos Compras, ACE, deixou de ter participação do agrupado privado a partir de 17 de Março de 2009. 
53 No caso do SUCH-Dalkia, ACE. As restantes encontram-se em processo de extinção/transmissão das respectivas posições jurídicas, cfr. 
artigo 11º do Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de Março, que criou a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE. 
54 O SUCH-Dalkia, ACE, o Somos Pessoas, ACE, e, pontualmente, o Somos Compras, ACE. 
55 Todos os ACE, incluindo o Somos Contas, ACE. Nos trabalhos preparatórios da implementação dos serviços partilhados inserem-se os 
trabalhos de due diligence (levantamento da informação e diagnóstico do ponto de partida e apresentação do modelo económico de 
base e preço do serviço) e transição (definição do modelo de processos futuros, externalização dos processos e identificação de 
indicadores de desempenho para os processos críticos) e nos trabalhos preparatórios da actividade desenvolvida pelo SUCH-Dalkia, ACE, 
insere-se a realização de estudos de viabilidade económica e de custo-benefício relativos à instalação das centrais de cogeração. 
56 Confirmou-se, ainda, que, apesar, da SGG – Serviços Gerais de Gestão, SA, ter cedido, em Março de 2009, a sua posição no Somos 
Compras, ACE, ao SUCH, manteve com o ACE sucessivos contratos de prestação de serviços de implementação, suporte ao arranque em 
produção, integração de colaboradores, apoio à certificação e formação de sistemas de informação, que se prolongaram pelo menos até 
Dezembro de 2009. 
57 O que se verifica no caso do SUCH-Dalkia, ACE, conforme resulta dos contratos de cedência de direitos e obrigações elencados no 
Quadro , que prevêem o recurso por parte deste Agrupamento aos serviços dos respectivos membros (o SUCH e a Dalkia, SA). 
58 Em todos os contratos analisados, celebrados com o SUCH-DALKIA, ACE, o Somos Pessoas, ACE, o Somos Contas, ACE, e o Somos 
Compras, ACE. 
59 Com excepção do SUCH-DALKIA, ACE, que foi criado numa época (1996), em que os Estatutos do SUCH em vigor, prevendo a 
possibilidade do SUCH criar ou participar em entidades de qualquer natureza, não sujeitava essa criação ou participação a deliberação da 
Assembleia Geral ou a autorização do Ministro da Saúde. 



 

Tribunal de Contas 
  

 

 

 – 25 – 

M
o
d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

constituição dos ACE60 ou a atribuição em concreto dos contratos públicos garantiam os princípios 
da concorrência. Para além das questão de legalidade que situações como as agora em análise 
suscitam e que são tratadas nos pontos relativos às áreas de negócio do SUCH, apenas o 
lançamento de procedimentos concorrenciais adequados garantem, de princípio, os melhores 
contratos em termos de eficiência económica. 

A celebração dos contratos de prestação de serviços entre o SUCH e os associados do Sector Público 
e a sua cedência a entidades por ele participadas constituiu um expediente que atribuiu, no final, 
diversos contratos públicos a entidades participadas por operadores económicos, cuja escolha não 
foi precedida de qualquer procedimento que garantisse princípios como os da transparência, 
igualdade e concorrência. 
 
ii. A actuação do SUCH no mercado concorrencial 
 
Confirmou-se, no ponto 2.1., que o SUCH tem exercido uma parte significativa das suas actividades 
em condições de concorrência junto de instituições públicas ou privadas, sejam ou não suas 
associadas, competindo com outros operadores económicos que não beneficiam da mesma relação 
privilegiada que o SUCH tem mantido com o Sector Público e que decorre, nomeadamente, do facto 
daquela associação beneficiar de bens imóveis do Estado ou de entidades do Sector Público, em 
regra parcelas de terreno ou edifícios, nos quais instala e explora as suas unidades de negócio não 
só para prestar serviços aos associados do Sector Público, mas também, ainda que em menor 
escala, a clientes do Sector Público e Privado em regime de concorrência. 
 
Esta situação acontece designadamente com a lavandaria e a cozinha instaladas no Hospital de São 
João, EPE (HSJ), com a lavandaria instalada nos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE (HUC), e 
com a Central de Autoclavagem instalada no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 
(CHVNGE). 
 
As três primeiras unidades incluem-se no objecto de contratos de prestação de serviços de lavagem 
e tratamento de roupa e alimentação celebrados com aquelas unidades hospitalares que 
estabelecem, no respectivo clausulado a possibilidade do SUCH, a título acessório, rentabilizar as 
instalações ali sedeadas, prestando serviços a outras entidades terceiras. A Central de 
Autoclavagem foi objecto de um protocolo de cedência de uma parcela de terreno, celebrado entre 
o CHVNGE61 e o SUCH62, com vista à instalação daquela unidade. Acessoriamente, o SUCH obrigou-
se a satisfazer as necessidades do CHVNGE, tratando, mediante remuneração, de todos os seus 
resíduos hospitalares perigosos. Estes contratos/protocolos, celebrados com entidades 
seleccionadas para a realização da 2ª fase do trabalho de campo, foram objecto de análise no ponto 
11.1. do Relatório. 
 

                                                 
60 

Admite-se, à semelhança do propugnado na Comunicação interpretativa da Comissão sobre a aplicação do direito comunitário em 

matéria de contratos públicos e de concessões às parcerias público-privadas institucionalizadas (2008/C 91/02 – JOUE, C, n.º 91, de 12de 
Abril de 2008, págs. 4 e segs. que, existindo da parte do SUCH a necessidade de recurso a entidades externas, através da criação de um 
ACE, devia o SUCH ter garantido, ele próprio, os princípios subjacentes a um mercado livre e concorrencial previamente à constituição do 
próprio ACE e com vista a essa mesma constituição. 
61 Á data da celebração do Protocolo – 19 de Dezembro de 2003 – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (não incluía a unidade 
hospitalar de Espinho e pertencia ao Sector Público Administrativo). 
62 Cuja celebração foi autorizada pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, por despacho de 5 de Novembro de 2003. 
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Embora todos os contratos/protocolos referidos estabeleçam uma forma de compensar as unidades 
hospitalares por permitirem essa rentabilização63, os mesmos, à semelhança da maioria dos 
contratos celebrados com as entidades públicas suas associadas, não foram precedidos de um 
procedimento que assegurasse aos interessados em contratar ou em os utilizar uma concorrência 
efectiva, verificando-se, em alguns deles, que as entidades públicas se encontram a suportar custos, 
ainda que indirectamente64, com aquelas actividades. 
 
Fora do perímetro das entidades seleccionadas para a realização da segunda fase do trabalho de 
campo, a situação referenciada acontece, ainda, a título de mero exemplo com: 
 

i. Os serviços do SUCH instalados no Parque da Saúde de Lisboa65 
 
Com base no Despacho n.º 1/92 do Ministro da Saúde66, foram celebrados entre o então Hospital 
Júlio de Matos (HJM) e o SUCH os seguintes contratos: 

 Protocolo de 3 de Maio de 1994 – autorizou o SUCH a utilizar o Pavilhão 33-A, podendo 
realizar obras de adaptação, recuperação e conservação do mesmo, constituindo esse 
Pavilhão actualmente a sua sede; 

 Adenda de 24 de Julho de 1997 – autorizou o SUCH a utilizar um imóvel designado por 
Central de Incineração e áreas contíguas (400 m2), no qual o SUCH instalou a actual Central 
de Incineração de Resíduos Hospitalares67; 

 Protocolo de 21 de Novembro de 2002 – autorizou o SUCH a utilizar o Pavilhão 31 e fazer 
nele as necessárias obras de adaptação, recuperação e conservação, para utilização 
industrial e administrativa. Esta utilização cessou em 31 de Agosto de 2009. 

Todos estes contratos foram autorizados/homologados pelo Ministro da Saúde. 
 
Os valores devidos pelo SUCH ao HJM (actual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - CHPL) no 
âmbito destes contratos são contrapartida da obrigação do CHPL assegurar a prestação de serviços 

                                                 
63 Uma percentagem do volume da facturação do SUCH às entidades terceiras ou um valor por refeição fornecida a essas entidades 
(contratos celebrados com os HSJ e CHVNGE) e garantia do preço mais baixo das prestações de serviços no caso do contrato celebrado 
com os HUC. 
64 Custos com as energias consumidas (água, electricidade e vapor) na lavandaria instalada no HSJ; pagamento de refeições não 
consumidas pelo HSJ; custos com a energia eléctrica consumida na Central de Autoclavagem instalada no CHVNGE. Os HUC, por sua vez, 
não controlam os consumos efectivos de vapor na exploração da lavandaria sedeada nas suas instalações. 
65 O Parque da Saúde de Lisboa designa o conjunto de edificações e terrenos circundantes afectos ao Hospital Júlio de Matos (HJM), 
actual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, pelo Decreto-Lei n.º 31 345, de 27 de Junho de 1941. A nova designação foi conferida 
pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 1/92, publicado no DR II S, n.º 60, de 12 de Março de 1992, nos termos do qual o Ministro da 
Saúde determinou que os imóveis afectos ao HJM passassem a “constituir um espaço integrado destinado a instalar instituições na área 
da saúde”, com a designação de Parque de Saúde de Lisboa. 
66 Que além da nova designação e destino conferidos aos edifícios e terrenos circundantes, conforme referido na nota de rodapé anterior, 
o Despacho n.º 1/92 autorizou o HJM a, “mediante protocolo, facultar a utilização dos imóveis desocupados ou subaproveitados às 
entidades que estejam interessadas em instalar no Parque os seus serviços” e nomeou o HJM “entidade gestora de todo o Parque, com 
competência para emitir regulamentos, nomeadamente sobre a segurança e vigilância”. Com fundamento no referido Despacho, foram 
celebrados pelo HJM protocolos com diversas instituições do Sector Público e do Sector Privado sem fins lucrativos, incluindo-se nestas o 
SUCH. Esta situação foi objecto de análise no Relatório n.º 2/2004, 2ª S, de 3 de Junho, relativo à verificação externa de contas do HJM, 
no qual se concluiu pela ilegalidade do Despacho n.º 1/92 do Ministro da Saúde e dos protocolos que, individualmente, tinham 
“permitido, ao abrigo do mesmo, a instalação nos imóveis do Estado de outras entidades” porquanto, “respeitando a matéria que se 
insere na esfera de atribuições de outro Ministério, padecem do vício de incompetência por falta de atribuições (ou incompetência 
absoluta), para o qual o Código do Procedimento Administrativo, no seu art.º 133º, n.os 1 e 2, al. b), comina a nulidade.” Pelos elementos 
analisados concluiu-se, então, que a titularidade do direito de propriedade sobre Parque da Saúde de Lisboa era do Estado, inserindo-se 
no respectivo domínio privado indisponível, pelo que aqueles actos do Ministério da Saúde deviam ter sido realizados pelo Ministério das 
Finanças, através da Direcção-Geral do Património. 
67 Única do país, com licenciamento válido até 6 de Julho de 2012. 
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comuns do Parque da Saúde de Lisboa68-69, não se prevendo qualquer remuneração pelo espaço 
ocupado. 

 
ii. A lavandaria do SUCH instalada no Hospital de Vialonga 

 
Através de Protocolo de 6 de Outubro de 1999, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, IP (ARSLVT), cedeu a utilização de uma parcela de terreno (10.000 m2) do Hospital de 
Vialonga70, na qual o SUCH instalou uma lavandaria. O protocolo, com um prazo de vigência inicial 
de 15 anos71, não estabeleceu qualquer contrapartida em benefício da ARSLVT. 
 
Nenhum dos protocolos prevê qualquer remuneração pelo espaço ocupado e foi precedido de 
qualquer procedimento que assegurasse aos interessados em contratar uma concorrência 
efectiva72. 
 
À relação privilegiada que o SUCH tem mantido com o Sector Público e aos benefícios dela 
decorrentes, acrescem, ainda, os benefícios que o mesmo aufere e que decorrem do seu estatuto 
de utilidade pública administrativa73, objecto de análise no ponto 9 do Relatório, sendo, também, a 
garantia da sã concorrência entre entidades que justifica disposições como as dos artigos 2º, n.º 1, 
al. f), e 12º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, que estabelecem, 
respectivamente, como uma das condições gerais da declaração de utilidade pública, a proibição de 
tais entidades “(…) desenvolverem, a título principal, actividades económicas em concorrência com 
outras entidades que não possam beneficiar do estatuto de utilidade pública” e que nos “casos em 
que as entidades declaradas de utilidade pública desenvolvam, a título secundário, outras 
actividades para além das de interesse geral, designadamente de natureza económica, as mesmas 
devem: a) Abster-se de fazer uso do seu estatuto de utilidade pública para exercer actividades 
susceptíveis de reduzir a capacidade competitiva dos demais agentes; b) Assegurar que, nos 
documentos de prestação de contas a remeter à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros e sempre que tal se aplique, se encontrem devidamente autonomizados os custos e 
receitas relativos às actividades que não podem ser abrangidas pelos benefícios que o estatuto de 
utilidade pública comporta sem que se verifique a violação das regras da concorrência”. 
 
Embora o regime jurídico da contratação pública não impeça que entidades que beneficiem de um 
qualquer apoio do Estado ou de outra entidade pública sejam opositoras a um procedimento de 
adjudicação, a actuação do SUCH em regime de mercado, beneficiando simultaneamente de 
recursos patrimoniais do Sector Público e dos benefícios decorrentes do estatuto de utilidade 

                                                 
68 V.g. recolha de lixo, conservação de arruamentos e jardins, vigilância e segurança. O Despacho n.º 1/92 nomeou o HJM entidade 
gestora do Parque da Saúde de Lisboa. 
69 Para além destes valores o Protocolo, de 21 de Novembro de 2002, estabelecia ainda a obrigação do SUCH beneficiar e equipar as 
instalações que vierem a ser necessárias para implantar noutro edifício as oficinas do HJM e/ou, em contrapartida, assegurar a prestação 
desses serviços em valor idêntico e em condições a fixar por acordo específico. 
70 Património privativo da ARSLVT. 
71 Podendo, ainda, ser automaticamente renovado por períodos de 5 anos. 
72 O Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto, na senda do que já vinha constando das leis do Orçamento de Estado, consagrou a regra 
da onerosidade do espaço ocupado nos bens imóveis do Estado, que pode ou não assumir a forma de compensação financeira (art.º 4º), 
estabelecendo, ainda, que a gestão, utilização e a alienação dos bens imóveis devem ser realizadas de acordo com a ponderação dos 
custos e benefícios. O diploma, que entrou em vigor em Setembro de 2007, aplica-se, designadamente, à gestão dos bens imóveis do 
domínio privado do Estado e dos institutos públicos. Quer a parcela de terreno onde foi instalada a Central de Autoclavagem, quer o 
Parque da Saúde de Lisboa onde se encontram diversos serviços do SUCH, quer, ainda, a parcela de terreno onde funciona a lavandaria 
de Vialonga, são propriedade do Estado (os dois primeiros) ou de um instituto público (o último). Os protocolos são anteriores à data da 
entrada em vigor daquele diploma. 
73 Benefícios fiscais e outras regalias, como a isenção de custas judiciais. 
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pública, pode colocar em causa o funcionamento concorrencial do mercado, salvaguardado pela Lei 
n.º 18/2003, de 11 de Junho, que aprovou o regime jurídico da concorrência. 
 
Idêntica preocupação foi, também, manifestada pelo Advogado-Geral GELLHOED nas conclusões 
apresentadas no processo Tragsa do TJUE (Procº C-295/05), explicitando: 

“Se um serviço de execução interno próprio de um organismo público aparece em 
segmentos de mercados abertos, sem que sejam adoptadas medidas eficazes e 
transparentes para impedir a utilização no âmbito da concorrência dentro destes segmentos 
de eventuais benefícios materiais financeiros de que este serviço goza pelo facto de, em 
relação à maior parte das suas actividades, intervir como organismo de execução de um 
organismo público, não se cumprem, neste caso, os requisitos explícitos estabelecidos no 
artigo 86.º, n.º 1, CE. Tal incumprimento viola, mais especificamente, os artigos 43.º CE e 
49.º CE, porque os serviços de execução próprios que realizam trabalhos adicionais nos 
mercados nacionais abertos podem dificultar o acesso de potenciais interessados 
provenientes de outros Estados-Membros”. 
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ANEXO III - Áreas tradicionais de actividade do SUCH 

 

1. Áreas tradicionais 

1.1. Somos Ambiente 

 
O Somos Ambiente é uma área de negócios constituída por três unidades de negócio: 

 Gestão e tratamento de roupa; 

 Gestão e tratamento de resíduos hospitalares; 

 Limpeza hospitalar. 
 

Esta área de negócio representou, em 2008, aproximadamente 36,5% do total de volume de 
negócios do SUCH (€ 89,3 milhões). O quadro seguinte reflecte os resultados da área de negócio no 
biénio 2007-2008. 

 
Quadro I– Resultados por área e unidade de negócio 

Somos Ambiente - Total Cluster 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 32.121.203,00 € 25.998.377,00 € 23,55%

Proveitos 34.190.222,00 € 27.476.863,00 € 24,43%

Resultados 2.069.019,00 € 1.478.486,00 € 39,94%

Direcção 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 23.880,00 € 10.347,00 € 130,79%

Proveitos 0,00 € 140,00 € -100,00%

Resultados -23.880,00 € -10.207,00 € 133,96%

Gestão e Tratamento de Roupa 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 17.887.289,00 € 16.728.017,00 € 6,93%

Proveitos 20.936.861,00 € 19.008.848,00 € 10,14%

Resultados 3.049.572,00 € 2.280.831,00 € 33,70%

Gestão e Tratamento de Resíduos 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 6.897.175,00 € 6.125.376,00 € 12,60%

Proveitos 6.364.001,00 € 5.088.705,00 € 25,06%

Resultados -533.174,00 € -1.036.671,00 € -48,57%

Limpeza hospitalar 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 7.312.859,00 € 3.134.637,00 € 133,29%

Proveitos 6.889.360,00 € 3.379.170,00 € 103,88%

Resultados -423.499,00 € 244.533,00 € -273,19%

Fonte: Demonstrações de Resultados por área de negócio  
 
Como podemos verificar pela análise do quadro supra representado, o negócio da lavagem e 
tratamento de roupa no biénio 2007-2008, contribuiu positivamente para os resultados líquidos do 
SUCH. 
 
O elevado volume de negócios nesta área advém do SUCH proceder ao tratamento de roupa da 
maioria74 dos hospitais do SNS. Actualmente, são já em número reduzido os hospitais que utilizam 
meios próprios nesta área e não tem existido a prática, na generalidade dos hospitais, de submeter 

                                                 
74 No estudo “Avaliação da satisfação dos clientes e da marca SUCH – 2007” 72% dos hospitais recorrem ao SUCH para o tratamento de 
roupa, 12% recorrem a empresas externas e 16% utilizam meios próprios. 
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esta área a um procedimento concorrencial, apesar de, como refere o Relatório Preliminar do Plano 
de Sustentabilidade 2010-1015 - SUCH-SOMOS SPS75, o SUCH praticar “(…) preços superiores à 
concorrência (…)”. 
 
A área de gestão e tratamento de resíduos representou 7,12% do volume de negócios do SUCH em 
2008, tendo contribuído negativamente, no biénio 2007-2008, para os resultados líquidos do SUCH. 
Os resultados negativos nesta área resultam fundamentalmente dos elevados custos de estrutura e 
do peso significativo dos subcontratos e restantes fornecimentos e serviços externos. 
 
Para o tratamento de resíduos hospitalares o SUCH dispõe de uma central de incineração, localizada 
no Parque da Saúde em Lisboa e uma central de autoclavagem76 no Hospital Eduardo Santos Silva 

em Vila Nova de Gaia. O SUCH, através do Somos Ambiente, ACE, criado em 2008
77

, tem ainda um 
projecto de criação de um centro integrado de valorização energética e tratamento de resíduos 
hospitalares e industriais, na Chamusca, “(…) cujo conceito integra a implantação de três unidades 
de tratamento e valorização, complementares e sinérgicas, mediante a adopção das melhores 
tecnologias e das melhores práticas existente.”78. 
 
O mercado da gestão e tratamento de resíduos em Portugal é limitado. O relatório da Direcção 
Geral de Saúde relativo aos resíduos hospitalares em 2005 refere a existência de apenas quatro 
operadores de gestão de resíduos hospitalares, sendo que o SUCH e um outro operador juntos 
tinham uma quota de mercado de aproximadamente 90%. 
 
Por essa razão, as unidades hospitalares valorizam a presença do SUCH nesta área de negócio 
considerando-o como um moderador de preços. 
 
Em 2008, o volume de negócios da área de limpeza hospitalar foi de aproximadamente € 1,2 
milhões de euros, o que representou um acréscimo de 112,6% relativamente ao ano transacto. Não 
obstante o aumento verificado, esta área representou nesse ano apenas 1,3% do total de volume 
de negócios do SUCH. 
 
O SUCH desenvolve esta actividade junto de um número reduzido de entidades públicas, 
reconhecendo que “(…) não é competitivo, em preço (…)” quando comparado com as empresas 
deste sector, nomeadamente porque utiliza “(…) produtos certificados (…) e dá “(…) cumprimento a 
todas as obrigações legais (…)”79. 
 
A área de limpeza hospitalar caracteriza-se pelo uso intensivo de mão-de-obra. De facto, em 2008, 
os custos com pessoal nesta área representaram 83,3% dos custos operacionais. 
 

1.2. Somos Equipas 
 
O Somos Equipas é uma área de negócio constituída por quatro unidades de negócio: 

                                                 
75 Da autoria de Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda. 
76 Tratamento que mantém o material contaminado a uma temperatura elevada e em contacto com vapor de água, durante um período 
de tempo suficiente para destruir potenciais agentes patogénicos ou reduzi-los a um nível que não constitua risco. 
77 Sem capital social, com as participações de dois parceiros do sector privado lucrativo – a ECO Partner, Consultoria e Projectos 
Ambientais, SA - 10% e a ENVIKRAFT A/S - 10%. O SUCH participa em 80%. Durante a auditoria confirmou-se que este ACE ainda não está 
em operação, sendo no entanto extensível a ele todas as observações feitas aos restantes ACE no presente Relatório. 
78 Fonte: Relatório e Contas de 2008 do SUCH. 
79 Fonte: Relatório e Contas 2008. 
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 Projectos e Obras; 

 Manutenção de Instalações e Equipamentos; 

 Segurança e Controlo Técnico; 

 Energia. 
 
Esta área de negócio representou, em 2008, aproximadamente 39,1% do total de volume de 
negócios do SUCH. O quadro seguinte reflecte os resultados desta área de negócio, que integra 
ainda uma Comissão Instaladora e uma unidade de apoios não especificados.  
 

Quadro III – Resultados por área e unidade de negócio 

Somos Equipas - Total cluster 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 29.077.483,00 € 24.694.457,00 € 17,75%

Proveitos 32.666.141,00 € 31.284.006,00 € 4,42%

Resultados 3.588.658,00 € 6.589.549,00 € -45,54%

Comissão Instaladora 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 1.134.881,00 € 563.396,00 € 101,44%

Proveitos 130.670,00 € 353.562,00 € -63,04%

Resultados -1.004.211,00 € -209.834,00 € 378,57%

Manutenção 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 16.644.663,00 € 14.218.002,00 € 17,07%

Proveitos 17.746.254,00 € 17.438.357,00 € 1,77%

Resultados 1.101.591,00 € 3.220.355,00 € -65,79%

Segurança e Controlo Técnico 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 475.315,00 € 456.248,00 € 4,18%

Proveitos 794.439,00 € 873.964,00 € -9,10%

Resultados 319.124,00 € 417.716,00 € -23,60%

Energia 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 1.777.705,00 € 2.147.528,00 € -17,22%

Proveitos 2.574.926,00 € 2.246.560,00 € 14,62%

Resultados 797.221,00 € 99.032,00 € 705,01%

Projectos e Obras 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 8.685.962,00 € 6.764.711,00 € 28,40%

Proveitos 10.846.911,00 € 9.615.517,00 € 12,81%

Resultados 2.160.949,00 € 2.850.806,00 € -24,20%

Apoios não especificados 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 358.957,00 € 544.572,00 € -34,08%

Proveitos 572.941,00 € 756.046,00 € -24,22%

Resultados 213.984,00 € 211.474,00 € 1,19%

Fonte: Demonstração de resultados por área de negócio  
 
No âmbito da unidade de negócios Projectos e Obras, o SUCH procede à elaboração de projectos de 
arquitectura, projectos de instalações eléctricas, água e esgotos e fiscalização e gestão de obras. 
 
Trata-se de uma área onde o SUCH tem experiência acumulada e onde o volume de negócios tem 
registado um crescimento acentuado desde 2005, justificado em parte pelo incremento significativo 
nas actividades de projectos e fiscalização. 
 
Vem-se assistindo nos últimos anos à perda de quadros qualificados nos serviços de instalações e 
equipamentos dos hospitais públicos que, já não dispondo, na maioria dos casos, de recursos 
próprios para a execução das tarefas de elaboração de projectos, elaboração de cadernos de 
encargos e gestão e fiscalização de obras, recorrem ao mercado ou ao SUCH para a execução dessas 
tarefas. 
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Sobre esta matéria, diz o relatório final do “Estudo sobre a área de negócio do SUCH – Projectos e 
Obras”80 que “(…) Apesar de o SUCH apresentar, na maioria dos casos, preços superiores aos da 
concorrência, este factor não se constitui como uma causa significativa de perda de negócios, por 
um lado porque o mercado reconhece a sua competência técnica, e por outro porque o SUCH 
beneficia de um estatuto privilegiado de contratação por parte dos seus associados, o que o protege 
de muitas situações de concurso e de concorrência directa.” 
 
De notar ainda que, no âmbito da gestão de obras, o SUCH tem sido responsável pela execução de 
empreitadas. Sendo uma entidade sem fins lucrativos, o SUCH não reúne os requisitos de ingresso 
na actividade de empreiteiro, tendo de recorrer a entidades externas81 para executar os contratos 
por ele celebrados com as entidades adjudicantes (vide artigos 7º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
12/2004, de 9 de Janeiro). 
 
Esta situação penaliza os hospitais e o SNS visto que as entidades prestadoras de cuidados de saúde 

têm de suportar todos os custos do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais com as 
subcontratações e ainda a margem comercial da Associação. 
 
A unidade de negócio Manutenção de Instalações e Equipamentos foi responsável por 19,8% da 
facturação do SUCH em 2008, tendo registado um acréscimo de 2,2% relativamente a 2007. Esta 
área de negócio tem contribuído positivamente para os resultados líquidos do SUCH. 
 
Esta unidade de negócio engloba a instalação, manutenção e reparação de instalações eléctricas e 
mecânicas de edifícios, bem como de aparelhos de ventilação e ar condicionado. 
 
Tradicionalmente, esta é uma área que representa um encargo significativo nos custos das unidades 
prestadoras de cuidados de saúde, seja pelo volume de equipamentos que dispõem, seja também 
pela complexidade técnica desses mesmos equipamentos. 
 
De referir ainda que, apesar da experiência do SUCH nesta área, verifica-se actualmente alguma 
perda de capacidade técnica de intervenção nos novos equipamentos de electromedicina. 
 
A unidade de negócio Segurança e Controlo Técnico ocupa-se do controlo e monitorização das 
condições de segurança e higiene de instalações e equipamentos. Em 2008, esta unidade de 
negócio foi responsável por menos de 1% do volume de negócios do SUCH. 
 
A unidade de negócios Energia é responsável pela exploração e manutenção de centrais de 
transformação de energia. Em 2008, o volume de negócios da área de energia registou um 
crescimento de aproximadamente 14,4%, atingindo um total de € 2,6 milhões. 
 
É na área de negócios Somos Equipas que opera, também, o SUCH-DALKIA, ACE, um agrupamento 
complementar de empresas, criado em 1996, e composto pelo SUCH (50%) e pela Dalkia, SA (50%), 
responsável pela execução dos contratos celebrados pelo SUCH com associados do Sector Público 
referentes designadamente à instalação e exploração das centrais de cogeração. 

                                                 
80 Relatório final do “Estudo sobre a área de negócio do SUCH – Projectos e Obras” – GesSystem – Soluções de Gestão Empresarial, de 19 
de Junho de 2006. 
81 Em 2008, o peso dos subcontratos nos custos operacionais desta área foi de 78%. 
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1.3. Somos Nutrição 

 
A área da nutrição registou um crescimento do volume de negócios de 17,1% de 2007 para 2008, e 
foi responsável, em 2008, por 25,94% do total do volume de facturação do SUCH. 
 

Quadro IVII – Resultados por área de negócio 

Somos Nutrição 2008 2007 ∆% 07/08

Custos 21.368.170,00 € 18.518.048,00 € 15,39%

Proveitos 23.216.964,00 € 19.832.683,00 € 17,06%

Resultados 1.848.794,00 € 1.314.635,00 € 40,63%

Fonte: Demonstração de resultados por área de negócio  
 
Para a aquisição de serviços de alimentação as unidades hospitalares recorrem maioritariamente ao 
mercado, através da abertura de procedimentos de contratação pública, daí que, o SUCH por “(…) 
praticar um preço superior ao da concorrência, por falta de escala e por falta de eficiência na 
compra (…)”82 ter uma quota de mercado inferior a algumas empresas do sector83, apesar de, em 
2008, ter garantido a adesão de “ (…) quatro novos grandes clientes (…)”84. Em termos de 
distribuição regional verifica-se que o SUCH tem uma forte implantação na região centro do país, 
mas uma presença reduzida na região sul85. 
 
Tendo em vista promover uma maior eficiência nesta área o SUCH pretende evoluir para uma 
estrutura de cozinhas partilhadas, por contraponto ao sistema tradicional de exploração das 
cozinhas nas instalações dos clientes. 
 

1.4. Outras áreas de actuação do SUCH 

 

Para além das áreas tradicionais de actuação acima enunciadas, verificou-se que o Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais tem servido de instrumento de satisfação de necessidades dos 
seus associados públicos noutras áreas, nomeadamente na contratação de pessoal para as áreas de 
apoio instrumental. 
 
De facto, não é incomum encontrarem-se funcionários de hospitais a trabalharem “lado a lado” 

com trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, sob a orientação da mesma 
chefia (dos hospitais) e a desempenharem as mesmas tarefas, embora por vezes com diferentes 
regras, nomeadamente quanto a remunerações e horários. 
 
Esta situação tem origem nas restrições de contratação de pessoal e nos limites de crescimento das 
despesas com pessoal impostas pela Tutela aos serviços públicos nos últimos anos. Não podendo 
recrutar pessoal, mas necessitando do mesmo para assegurar determinados níveis de serviço, os 

hospitais recorrem ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais para, sob a forma de 
“prestação de serviços”, prover as carências de recursos humanos que têm. 
 

                                                 
82 Fonte: Relatório Preliminar do Plano de Sustentabilidade 2010-1015  - SUCH-SOMOS SPS. 
83 O Estudo “Análise e formação estratégica da área da alimentação” da Arthur D. Little referia uma quota de 14%. 
84 Fonte: Relatório e Contas de 2008 do SUCH. 
85 Em 2007 a região Centro representava 60,5% do total do volume de negócios, a região Norte 35,4% e a região Sul apenas 4,1%. 
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Esta situação vem a revelar-se no entanto mais penalizadora para os hospitais e para o SNS visto as 

entidades prestadoras de cuidados de saúde terem de suportar todos os custos do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais com o pessoal contratado (remuneração, encargos sociais e 
seguros), a margem comercial deste e o valor do Imposto Sobre o Valor Acrescentado. 
 

A este propósito, saliente-se o esclarecimento prestado pela Presidente do CA do Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais, no âmbito da realização do trabalho de campo desta auditoria, 
de que estariam a ser desenvolvidos esforços no sentido de regularizar todas estas situações. 
 

2. Contratos celebrados entre o SUCH e as entidades seleccionadas 

 
Nas entidades hospitalares seleccionadas para a 2ª fase do trabalho de campo verificou-se estarem 
em execução, em 2008 e 2009, diversos contratos de prestação de serviços com base na doutrina 
dos pareceres do Conselho Consultivo da PGR. 
 
Nos Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE (HUC), as aquisições de serviços ao SUCH, nas 
áreas de lavagem e tratamento de roupa hospitalar e de manutenção de instalações e 
equipamentos, remontam a 1989 e, na área de nutrição, a 1998, ao abrigo de protocolos 
sucessivamente renovados e com negociação anual de preços. Destacam-se, ainda, pelo seu valor, 
as aquisições de serviços de limpeza hospitalar e de gestão e tratamento de resíduos, nos termos de 
protocolos datados de 2008 e renovados em 2009. 

 

Quadro IV - Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 

 
 

s/ IVA Tipo Base jurídica

Lavagem e Tratamento de Roupa (1)/2  1.867.651,54   05-07-1989

Julho/Agosto de 1989 

(podendo ser prorrogado por 

períodos de um ano)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

Serviços de Limpeza (1)  1.349.004,00   01-01-2008

31-12-2008 (podendo ser 

renovado por períodos de um 

ano)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

Serviços de Alimentação(1)/(3)  5.165.961,77   01-11-1998

31-12-1998 (podendo ser 

prorrogado por períodos de 

um ano)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

Tratamento de resíduos hospitalares (4)      445.449,33   01-01-2008

31-12-2008 (podendo ser 

renovado por períodos de um 

ano até ao limite máximo de 3 

anos)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

Manutenção das redes e equipamentos 

eléctricos (5)      233.718,00   01-01-2008

31-12-2008 (podendo ser 

renovado por períodos de 

dois anos)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

Manutenção das redes e sistemas 

eléctricos (5)      966.342,12   01-01-2008

31-12-2008 (podendo ser 

renovado por períodos de 

dois anos)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

Manutenção das redes e sistemas 

mecânicos (5)      983.391,84   01-01-2008

31-12-2008 (podendo ser 

renovado por períodos de 

dois anos)

A.D

Auto-satisfação de 

necessidades - art.º 2º, n.º 1, 

dos Estatutos

SUCH
renovado 

em 2009

(4) Sujeito a fiscalização prévia e declarado conforme (sessão diária de visto de 24.03.2008)

(5) A relação contratual com o SUCH remonta a 1 de Janeiro de 1989

(3) Visado em 04.07.1989

Obs. 
Horizonte temporal previsto 

no contrato
Objecto

Valor Início da 

produção de 

efeitos

Procedimento de adjudicação Entidade 

prestadora

Fonte: Informação remetida pela entidade e confirmada em trabalho de campo

(1) Não tendo o hospital indicado o valor do contrato, tomou-se por referencia o valor dos pagamentos realizados pelos HUC, em 2008, ao abrigo destes protocolos (que incluem IVA)

(3) Visado em 01.10.1998
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No Hospital de São João, EPE (HSJ), a lavagem e tratamento de roupa, pelo SUCH, remonta a 1995, 
e os serviços de nutrição, a 2000. Em virtude da análise realizada, ambos os contratos deram origem 
a observações específicas. 
 

Quadro V – Hospital de São João, EPE 

 
 
Para além dos contratos referenciados, o HSJ celebrou, ainda, em 11 de Setembro de 2007, com o 
SUCH, um contrato para a instalação e exploração de uma central de cogeração e prestação de 
serviços de manutenção e conservação de instalações e equipamentos, cuja execução foi objecto de 
um contrato de cedência de direitos e obrigações celebrado entre o SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE. 
 

No Centro Hospitalar do Nordeste, EPE (CHNE), relevam as prestações nas áreas de projectos e 
obras; nutrição, cujo contrato foi celebrado em 2008, por três anos; lavagem e tratamento de 
roupa, cujo contrato mais antigo, referente à unidade hospitalar de Mirandela, data de 2001. Neste 
Centro Hospitalar, relativamente a contratos de valor mais baixo, destaca-se, ainda, o relativo à 
gestão e tratamento de resíduos que é objecto de desenvolvimento no ponto 11.1 do Relatório. 
 

Quadro V – Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 

 
 
No Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC), dos contratos de maior volume financeiro 
analisados, na área dos serviços tradicionais do SUCH, apenas o referente à lavagem e tratamento 
de roupa foi adjudicado ao SUCH com base na doutrina dos pareceres do Conselho Consultivo da 

s/ IVA Tipo Base jurídica

Lavagem e Tratamento de Roupa (1)  1.255.157,32   12-10-2006

5 anos, com possibilidade de 

renovação por períodos de 2 

anos

A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Vigente 

até 2011

Serviços de Alimentação(1)  5.009.081,31   03-02-2000

10 anos, com possibilidade 

de renovação por períodos de 

1 ano (por adenda ao 

contrato inicial o termo do 

contrato foi fixado em 30-06-

2011, sem prejuízo da 

renovação)

A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Vigente 

até 2011

Obs. Objecto
Valor Início da 

produção de 

efeitos

Procedimento de adjudicaçãoHorizonte temporal previsto 

no contrato

Fonte: Informação remetida pela entidade

*Não tendo o hospital indicado o valor do contrato, tomou-se por referencia o valor dos pagamentos realizados pelo HSJ, em 2008, ao abrigo destes protocolos (que incluem IVA) .

s/ IVA Tipo Base jurídica

Projecto e gestão de obra do serviço 

de urgência (UHB)
 1.354.341,99   08-02-2008 A.D.

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Gestão da obra da unidade de 

cuidados continuados (UHMC)
 1.773.181,88   14-08-2007 A.D.

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Projecto e gestão de obra das 

centrais técnicas (UHB)
 1.785.008,31   05-04-2007 A.D.

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Projecto e gestão de obra do serviço 

de consultas externas (UHB)
 1.470.872,07   30-07-2007 A.D.

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Serviços de Alimentação  1.301.484,54   
01-01-2008              

(UHB) 01-04-2008
31-12-2010 A.D.

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Vigente até 

2010

Lavagem e tratamento de roupa 

(UHB)(1)      300.000,00   01-01-2003

31-12-2005, podendo ser 

renovado por períodos de um 

ano

A.D.
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Renovado em 

2009

Lavagem e tratamento de roupa 

(UHM)(1)      144.000,00   01-06-2001

31-12-2001, podendo ser 

renovado por períodos de um 

ano

A.D.
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Renovado em 

2009

Lavagem e tratamento de roupa 

(UHMC)(1)        84.694,37   2005

31-12-2005, podendo ser 

renovado por períodos de um 

ano

A.D.
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Renovado em 

2009

Objecto
Valor Início da 

produção de 

efeitos

Procedimento de adjudicaçãoHorizonte temporal previsto 

no contrato
Obs. 

Fonte: Informação remetida pela entidade

* Valores dos contratos estimados com base na actualização de preços por kg de roupa de 2008
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PGR. As restantes prestações de serviços foram adjudicadas na sequência de procedimentos de 
contratação pública. 
 

Quadro VI – Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

 
 
À semelhança do HSJ, também no CHLC foi identificada a instalação e exploração de uma central de 
cogeração, com base em contrato celebrado em 2001 com o então Hospital de São José, cuja 
execução foi, posteriormente, objecto de um contrato de cedência de direitos e obrigações 
celebrado entre o SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE. 
 
No Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE (CHLN), identificou-se a atribuição ao SUCH, sem 
precedência de procedimentos de contratação pública, das prestações de serviços constantes do 
quadro infra. As restantes prestações de serviços foram adjudicadas ao SUCH na sequência de 
procedimentos de contratação pública. 
 

Quadro VIII – Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 

 
 
O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (CHLO), adjudicou serviços ao SUCH na sequência de 
procedimentos de contratação pública e no âmbito das relações especiais até agora existentes 
entre o SUCH e os respectivos associados, destacando-se nestas as seguintes: 
 

Quadro IVII – Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

 
 

s/ IVA Tipo Base jurídica

Lavagem e Tratamento de Roupa 

para o triénio 2008-2010 (1)  4.350.000,00   01-01-2008
31-12-2010, podendo ser 

renovado/prorrogado
A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Vigente 

até 2010

Objecto
Valor Início da 

produção 

de efeitos

Procedimento de adjudicação
Obs. 

Horizonte temporal previsto 

no contrato

Fonte: Informação remetida pela entidade

(1) Encargo estimado para o triénio , cfr. despacho do CA que autorizou despesa

s/ IVA Tipo Base jurídica

Tratamento de residuos hospitalares (1)      327.904,57   02.07.2007 A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos
Denunciado em 30.12.2008 

Assistência Técnica a Instalações e 

Equipamentos para o triénio 2007-

2009(1)

 1.007.304,00   01-04-2007

Triénio, podendo ser 

renovado/prorrogado 

mediante negociação

A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos
Vigente em 2009

Lavagem e Tratamento de Roupa - 

Hospital de Santa Maria para o triénio 

2007-2009(1)

 2.936.015,65   01-03-2007

Triénio, podendo ser 

renovado/prorrogado 

mediante negociação

A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos
Vigente em 2009

Lavagem e Tratamento de Roupa - 

Hospital Pulido Valente para o triénio 

2007-2009 (1)

     708.452,19   02-07-2007

Triénio, podendo ser 

renovado/prorrogado 

mediante negociação

A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos
Vigente em 2009

Objecto
Valor Início da 

produção 

de efeitos

Procedimento de adjudicação
Obs. 

Horizonte temporal 

previsto no contrato

Fonte: Informação remetida pela entidade

 (1)  Os valores indicados são referentes aos anos de 2007 e 2008. O Protocolo relativo ao tratamento de resíduos hospitalares cessou em 30 de Dezembro de 2008. Em 2009, os protocolos relativos 

à lavagem e tratamento de roupa foram unificados num único processo de despesa.

s/ IVA

Assistência Técnica a Instalações e 

Equipamentos das Áreas não 

Médicas

     798.312,00   01-08-2007
31-12-2008, com 

possibilidade de prorrogação
A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Renovado em 

2009

Lavagem e Tratamento de Roupa 

para o triénio 2007-2009 
     652.430,00   01-04-2007

31-12-2009, com 

possibilidade de prorrogação
A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos / 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho

Renovado 

enquanto 

decorre CPI n.º 

3/2009

Objecto
Valor Início da 

produção 

de efeitos

Procedimento de adjudicação
Obs. 

Tipo

Horizonte temporal previsto 

no contrato

Fonte: Informação recolhida em trabalho de campo
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Também neste Centro Hospitalar se encontra instalada e em exploração uma central de cogeração, 
com base em contrato celebrado em 2002 com o então Hospital São Francisco Xavier, também ela, 
posteriormente, objecto de um contrato de cedência de direitos e obrigações celebrado entre o 
SUCH e o SUCH-DALKIA, ACE. 
 
Os serviços de lavagem e tratamento de roupa encontravam-se adjudicados ao SUCH desde 2007, 
inicialmente ao abrigo do Parecer nº 145/2001, de 7 de Novembro de 2002, do Conselho Consultivo 
da Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, por motivos de urgência imperiosa, com 
base na alínea c) do n.º 1 do artigo 86º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
 
Finalmente, no que concerne ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE (CHVNGE), 
destacam-se as seguintes prestações de serviços: 
 

Quadro VIII – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 

 
 
No CHVNGE, a relação contratual existente com o SUCH relativa aos serviços de alimentação 
remonta a 2004, inicialmente na sequência de procedimentos de contratação pública e a partir de 
Abril de 2009, com base em protocolo celebrado com o SUCH, suportado na doutrina dos pareceres 
do Conselho Consultivo da PGR. Verificou-se, ainda, que a partir de 2007 a prestação foi realizada 
com base num contrato que apenas poderia ser prorrogado até Março desse ano. 
 
Nas Administrações Regionais de Saúde, IP, seleccionadas para realização de trabalho de campo e 
na Administração Central do Sistema de Saúde, IP, verificou-se a existência de prestações nas 
diversas áreas de actuação tradicional do SUCH. 
 
 

  

s/ IVA Tipo Base jurídica

Gestão e tratamento de resíduos 

hospitalares, com base em protocolo 

de cedência de uma parcela de 

terreno para instalação de uma 

unidade de tratamento de resíduos 

hospitalares na unidade hospitalar 

Dr. Eduardo Santos Silva

     157.648,10   14-12-2004
5 anos, com possibilidade de 

renovação por igual período
A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Gestão de Obra - Empreitada de 

Unidade de Cuidados Intensivos
     308.279,58   30-08-2007 A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Gestão de obra das instalações 

técnicas especiais
     432.029,52   A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Lavagem e Tratamento de Roupa      671.779,38   02-07-2007

3 anos, com possibilidade de 

renovação por períodos 

anuais

A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Vigente em 

2009

Gestão da Obra - Empreitada de 

Concepção/Construção do Refeitório
     373.000,00   01-07-2008 Anulado A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos
Anulado

Serviços de Alimentação(1)  1.844.866,33   2008 31-12-2008 A.D
Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos

Celebrado 

novo 

protocolo 

com efeitos 

a partir de 

01.04.2009

Assistência Técnica a Equipamentos      729.905,70   2008
30-06-2010 (rescindido em 

Março de 2009)
A.D

Auto-satisfação de necessidades - 

art.º 2º, n.º 1, dos Estatutos
Rescindido

(1) A prestação remonta a 2004. Inicialmente ao abrigo de procedimentos de contratação pública e posteriormente ao abrigo da "especial" relação existente com o SUCH.

Objecto
Valor Início da 

produção 

de efeitos

Procedimento de adjudicação
Obs. 

Horizonte temporal previsto 

no contrato

Fonte: Informação remetida pela entidade
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ANEXO IV – Novas áreas de actividade – serviços partilhados 

 

1. Actos do Governo relativos aos serviços partilhados do Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais 

 

A criação de serviços partilhados na área da saúde ficou inicialmente a cargo do SUCH, conforme 
decorre designadamente dos seguintes actos: 
 

 2006 
 

Os Estatutos do SUCH86 que, em 2006, passaram a prever expressamente a constituição de 
unidades de serviços partilhados nas áreas de gestão integrada de recursos humanos, gestão 
administrativa e financeira, informática e telecomunicações e gestão de frotas automóveis, 
podendo essas unidades ser constituídas sob a forma de pessoas colectivas integradas pelo SUCH e 
pelos seus associados e ou por terceiras entidades, foram objecto de homologação pelo Secretário 
de Estado da Saúde87. 
 

 2007-2008 
 

Os serviços partilhados de compras e logística, gestão de recursos humanos e gestão financeira 
desenvolvidos através de Agrupamentos Complementares de Empresas constituídos pelo SUCH - o 
Somos Compras, ACE, criado em Abril de 2007, e o Somos Pessoas, ACE, e o Somos Contas, ACE, 
criados em Junho de 2007 – são expressamente referenciados nas Grandes Opções do Plano88 e no 
Relatório do Orçamento de Estado para 200889. 
 
A participação como agrupados dos Centros Hospitalares de Lisboa Central, EPE, e Ocidental, EPE, e 
do Hospital de Santa Maria, EPE (actual Centro Hospitalar de Lisboa Norte), no Somos Compras, 
ACE, foi autorizada por despacho conjunto, de 28 de Fevereiro de 2007, do Secretário de Estado do 
Tesouro e Finanças e do Secretário de Estado da Saúde90. 
 
O Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro, que estabeleceu o regime jurídico da constituição, da 
estrutura orgânica e do funcionamento das centrais de compras, reconheceu o Somos Compras, 
ACE, como central de compras da saúde do Sector da Saúde, a par da unidade ministerial de 
compras assegurada pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), devendo estas 
entidades articular as suas actividades mediante a celebração de um protocolo91.  

                                                 
86 Cuja alteração foi aprovada em Assembleia Geral, de 30 de Outubro de 2006. 
87 Cfr. artigo 15º, n.º 2, dos referidos Estatutos. 
88 Lei n.º 31/2007, de 10 de Agosto, DR IS, n.º 154, pág. 5147. 
89 Podendo-se ler na respectiva pág. 15 que “Na área da Saúde estão a ser desenvolvidas iniciativas específicas em matéria de serviços 
partilhados. A este propósito, há a salientar (…) a constituição pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) (…), da unidade de 
serviços partilhados em Compras e Logística. Esta última entidade tem como objectivo prestar, aos seus associados e clientes, serviços de 
definição de estratégias de compra, sourcing, procurement, logística interna e monitorização de desempenho, estimando-se, para 2008, a 
obtenção de uma poupança líquida na ordem dos 8,2 milhões de euros. Esta poupança será ampliada à medida que os contratos agora 
existentes venham a ser objecto de renegociação, prevendo-se que, em termos acumulados, possa atingir o valor de 140 milhões de euros. 
Em paralelo, o SUCH está a desenvolver duas novas entidades empresariais para as áreas de gestão de recursos humanos e gestão 
financeira, prevendo-se que, em termos acumulados, as poupanças nesta área cheguem aos 56 milhões de euros”. 
90

 Pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde (vide artigo 10º, alínea i), do Decreto-Lei n.º 233/2002, de 29 de Dezembro. 
91 Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 200/2008. 
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 2008-2009 
 

Em 2009, os serviços partilhados constituídos pelo SUCH foram novamente referenciados nas 
Grandes Opções do Plano e no Relatório do Orçamento de Estado para 200992. 
 
O Protocolo de articulação entre a ACSS e o Somos Compras, ACE, previsto no Decreto-Lei n.º 
200/2008, de 9 de Outubro, foi celebrado em 30 de Julho de 2009 e objecto de despacho de 
autorização do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, da mesma data. 
 
Ainda, relacionado com a execução deste Protocolo, o Despacho n.º 18628/2009, de 4 de Agosto 
de 200993, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, determinou, entre outros aspectos, “A 
instituição de um Sistema Comum de Compras (SCC), no âmbito da articulação entre as centrais de 
compras do Sector da Saúde previsto no Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro, com recurso a 
uma plataforma tecnológica comum de compras criada e operada pelas Centrais de Compras da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), e Somos Compras, ACE” e a obrigatoriedade 
de todos os estabelecimentos e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
independentemente da sua natureza jurídica, adquirirem os bens e serviços para os quais exista um 
contrato público de aprovisionamento celebrado pela ACSS ou pelo Somos Compras, ACE, através 
do referido SCC94. 
 
O referido Protocolo foi sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas (Processo nº 1615/2009), 
tendo-lhe sido recusado o visto pelo Acórdão n.º 171/2009 - 1ª Secção/SS, de 4 de Dezembro, ainda 
não transitado em julgado, com fundamento na nulidade do Protocolo95 e na violação de normas 
financeiras96, cfr. artigo 44º, n.º 3, alíneas a) e b), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 
 
No âmbito do referido Acórdão, o Tribunal de Contas considerou que a norma do Decreto-Lei n.º 
200/2008 que reconheceu o Somos Compras, ACE, como central de compras da saúde “suscita, 
desde logo, problemas quanto à sua conformação com o quadro jurídico-constitucional e jurídico-
comunitário (…), ao eleger directamente o ACE Somos Compras como central de compras do sistema 
de saúde”97, porquanto “(…) a designação pela lei do Somos Compras como central de compras sem 

                                                 
92 Lei n.º 41/2008, de 13 de Agosto, DR IS, n.º 156, pág. 5570; pág. 67 do Relatório do OE. 
93 Publicado no DR, 2ª S, n.º 155, de 12 de Agosto de 2009. 
94 Cfr. n.os 1, 4, 5 e 7 do Despacho. 
95 Explicita o Acórdão citado: “(…)o protocolo em apreço é ilegal por: 
- Sendo um instrumento de criação de uma nova central de compras [consubstanciado na criação de um Sistema Comum de Compras, 
que integrava a ACSS e o Somos Compras, ACE], carecer de fundamento legal e de observância das formalidades essenciais para o efeito; 
-Não dispor de fundamento legal, enquanto instrumento do estabelecimento da obrigatoriedade de recurso por todos os serviços e 
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde ao Sistema Comum de Compras (SCC), uma vez que extravasa o disposto no artigo 10º, n.º 
2, do Decreto-Lei n.º 200/2008 e viola o regime das entidades públicas empresariais (Decreto-Lei n.º 558/99, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 300/2007). 
Estas ilegalidades traduzem-se na ausência de elementos essenciais exigidos por lei e consubstanciam, ainda, a prática de actos que não 
se contêm nas atribuições das entidades subscritoras do protocolo (ACSS, IP e Somos Compras, ACE). 
Configuram, assim, nulidades nos termos do artigo 133.º, n.º 1, e n.º 2, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo” 
96 Continua o Acórdão em causa: “Acresce que o protocolo em apreciação consubstancia uma elevada despesa pública, a título de preço a 
pagar ao Somos Compras pela utilização da Plataforma Comum de Compras, que suportará o Sistema Comum de Compras 
Nos termos do artigo 42º, nº 6, alínea a), da Lei nº 91/2001, na redacção da Lei nº48/2004, de 24 de Agosto, nenhuma despesa pode ser 
autorizada sem que o facto gerador dessa obrigação de despesa respeite as normas legais aplicáveis. 
Esta disposição legal é de clara natureza financeira. 
Ora, atenta a constatada ilegalidade da criação do Sistema Comum de Compras, é também ilegal, face ao disposto no preceito legal 
referido, a autorização de qualquer despesa inerente ao respectivo funcionamento. 
A despesa envolvida no protocolo em referência viola, pois, aquela norma financeira.”. 
97 Explicitando: “Isto porque estamos perante um Agrupamento Complementar de Empresas, regido pelo Código das Sociedades 
Comerciais, com uma natureza privada, em que a maioria da participação pertence ao SUCH, que é também uma pessoa colectiva de 
direito privado. 
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a realização de um procedimento concursal prévio consubstancia um tratamento diferenciado a seu 
favor, favorecendo um operador económico relativamente a outras entidades potencialmente 
interessadas em exercer a função de central de compras e ofende os (…) princípios constitucionais e 
comunitários da igualdade, imparcialidade e concorrência”. 
 
Em 12 de Setembro de 2009, os Protocolos de adesão ao centro de processamento de 
contabilidade e finanças, em desenvolvimento pelo Somos Contas, ACE, celebrados entre o SUCH98 
e a ARS do Norte, IP e a ARS do Centro, IP, em 1 e 8 de Setembro de 2009, respectivamente, foram 
homologados pelo Secretário de Estado Adjunto da Saúde. 
 
Estes Protocolos foram sujeitos a fiscalização prévia, tendo-lhes sido recusado o visto pelos 
Acórdãos n.º 4/2010 – 1ª Secção/SS, de 23 de Fevereiro (Proc.º 1807/2009 - Protocolo celebrado 
com a ARS do Centro, IP), e n.º 6/2010 – 1ª Secção/SS, de 25 de Fevereiro (Proc.º 1825/2009 - 
Protocolo celebrado com a ARS do Norte, IP). 
 

2. A estratégia de constituição de parcerias para a criação de unidades de 
serviços partilhados99 

 
O objectivo da criação de unidades de serviços partilhados (USP), pelo SUCH, foi o de constituir “(…) 
unidades de prestação de serviços de carácter administrativo para que os prestadores de cuidados 
de saúde possam proceder à externalização de processos de suporte em adequadas condições de 
qualidade, controle e segurança e a menor custo100, concentrando-se nas suas funções 
específicas.”101. 
 
Para a definição das áreas que as unidades de prestação de cuidados de saúde pudessem estar mais 
interessadas em externalizar o SUCH promoveu a realização de dois estudos, a saber: “Avaliação da 
satisfação dos seus clientes e da marca SUCH” e “Benchmarking internacional e desenho de 
unidades de serviços partilhados no Sector da Saúde”. No estudo de “Avaliação da satisfação dos 
seus clientes e da marca SUCH” as áreas possíveis de externalização identificadas foram as de 
compras e logística, gestão de frotas, administração financeira, administração de recursos 
humanos, sistemas de informação e consultoria. 
 

Para a criação das unidades de serviços partilhados o SUCH identificou três possíveis alternativas, 
nomeadamente o recurso a outsourcing, a montagem de uma plataforma de raiz ou a realização de 
parcerias com empresas com experiência na montagem e operação de estruturas de serviços 
partilhados. 
 
A escolha do CA do SUCH de constituição de parcerias com empresas e hospitais teve por base o 
facto de a montagem de raiz de uma plataforma de serviços partilhados por parte do SUCH implicar 
a realização de elevados investimentos, os prazos de implementação do projecto e a ausência de 

                                                                                                                                                       
Na sua configuração inicial fazia mesmo parte do ACE uma empresa privada, a SGG - Serviços Gerais de Gestão, SA, do universo Deloitte, 
com direito a um Administrador Executivo. 
Não obstante esta empresa ter cedido, entretanto, a sua posição ao SUCH, nada nos estatutos impede que o ACE venha a ser participado 
por outras empresas privadas.”. 
98 Viu-se já que os contratos de aquisição de serviços, no âmbito dos serviços partilhados, têm sido celebrados entre o SUCH e os 
associados do Sector Público, sendo o SUCH quem mandata as entidades por ele participadas na execução dos contratos por ele 
celebrados. 
99 Modelo de organização que se baseia na realização de actividades de suporte passíveis de serem normalizadas. 
100 Sublinhado nosso. 
101 Fonte: Plano estratégico 2007-2009 do SUCH. 
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competências do SUCH nestas novas áreas. Por outro lado, foi considerado que o recurso ao 
outsourcing teria como desvantagem, a prazo, “(…) a drenagem do Sector da Saúde, do 
conhecimento e da experiência em áreas que, sendo de suporte, são imprescindíveis ao 
funcionamento dos prestadores de cuidados de saúde (…)”101. 
 
Assim, foi considerado que a realização de parcerias com empresas com experiência nesses 
domínios permitiria por um lado, reduzir os riscos e os prazos e, por outro lado, que o SUCH 
internalizasse os conhecimentos e competências que não dispunha “(…) num período estimado em 
cerca de 5 anos”101. 
 
Quanto ao modelo de constituição destas parcerias foi considerado que a figura jurídica mais 
adequada seria a do “(…) agrupamento complementar de empresas (ACE)102, vocacionada para a 
constituição de plataformas colaborativas, sem fins lucrativos, sem capital próprio e com prazo de 
vigência limitado (5 anos, se bem que prorrogável, se necessário) (…)”101. 
 
Importa no entanto, a este propósito, referir que da consulta dos contratos constitutivos dos 
agrupamentos complementares de empresas Somos Pessoas, Somos Contas e Somos Compras, 
verificou-se que estes têm como fim acessório a realização e a partilha de lucros entre os seus 
membros103 e que, entretanto, já foi prorrogado o prazo de vigência do Somos Contas por um 
período adicional de 5 anos. 
 
Quanto à repartição das participações nos ACE foi definido que deveria ser de 86% para o SUCH, 9% 
para parceiros institucionais e 5% para as empresas privadas104, comprometendo-se o SUCH a 
salvaguardar, nos estatutos e nos acordos parassociais dos ACE, a garantia de acolhimento, como 
futuros parceiros institucionais de todos os seus associados105. 
 
Apenas o Somos Compras, ACE106, contou com a participação de parceiros institucionais – o Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, o Centro Hospitalar de Lisboa Central e o Hospital de Santa Maria 
(actual Centro Hospitalar de Lisboa Norte) – cada um com uma participação de 3%. Os restantes 
86% e 5% constituíam participação do SUCH e do parceiro do sector privado, que, entretanto, cedeu 
a sua participação ao SUCH em 17 de Março de 2009, permanecendo, no entanto, como prestador 
de serviços do ACE até 31 de Dezembro do mesmo ano. 
 
Não existindo parceiros institucionais no Somos Pessoas, ACE, e no Somos Contas, ACE, a 
participação reservada a estes (9%) acresceu à participação do SUCH, cuja participação nestes ACE 
ascende a 95%. 
 
Na definição dos parceiros privados, para a criação das USP, o SUCH considerou que em Portugal 
não existiria capital acumulado de experiência de serviços partilhados em saúde, pelo que os 
potenciais parceiros a considerar só a poderiam ter adquirido na sua actividade ao nível 
internacional. 

                                                 
102 Contrato pelo qual duas ou mais pessoas singulares ou colectivas ou sociedades se agrupam, sem prejuízo da personalidade jurídica de 
cada uma, com vista a melhorar as condições de exercício ou de resultado das suas actividades económicas. O ACE não pode ter por fim 
principal a realização e partilha de lucros e constitui-se por contrato, com ou sem capital social próprio. Adquire personalidade jurídica 
com a inscrição do seu acto constitutivo no registo comercial (Bases I, II, III e VI da Lei n.º 4/73, de 4 de Junho) 
103 O que apesar de ser legalmente admissível – o ACE pode ter como fim acessório a realização e partilha de lucros, quando 
expressamente autorizado no contrato constitutivo (artigo 1º do Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto) – não deixa de ser, um tanto 
ou quanto, contraditório com o referido no Plano Estratégico. 
104 Não tendo capital social, a participação nos ACE refere-se à participação nos encargos e proveitos e/ou excedentes de tesouraria. 
105 A futura adesão de outros parceiros não deveria no entanto alterar a estabilidade do modelo de repartição das participações. 
106 Inicialmente designado de COMPARSIS, ACE. 
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Assim, foi definido que os parceiros privados do SUCH teriam de ter experiência e conhecimento do 

Sector da Saúde, obtido em experiência internacional, apresentar experiência em BPO
107

, 
consultoria estratégica e gestão da mudança, ter forte presença em Portugal tanto no BPO como na 
consultoria e ser referência em Portugal, tanto para a Administração Pública, designadamente no 
Sector da Saúde, como para os grandes grupos empresariais. 
 
Tendo presente aqueles requisitos, mas sem realizar qualquer procedimento concorrencial, o SUCH 
identificou a Accenture, a Capgemini e a Deloitte como potenciais parceiros em qualquer das novas 
áreas, tendo optado por “(…) parceiros distintos para as diferentes áreas, de forma a evitar a 
dependência de uma só empresa aportadora de conhecimento e a manter em aberto alternativas de 
opção rápida, caso fosse necessário proceder a alterações na arquitectura de qualquer das áreas, 
por eventual menor adequação do parceiro inicial”108. 
 
Posteriormente, através da análise do curriculum das três empresas, o SUCH entendeu escolher 
como parceiro para a área de recursos humanos, a Capgemini, para a área da administração 
financeira, a Accenture, e para a área de compras e logística, a Deloitte. 
 
 
  

                                                 
107 Externalização de processos empresariais. 
108 Fonte: Plano estratégico 2007-2009 do SUCH. 
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ANEXO V – Somos Pessoas, ACE 

 

O Somos Pessoas, ACE, foi criado em Junho de 2007 para prestar serviços em gestão de recursos 
humanos e processamento de salários ao sector da Saúde, tendo iniciado a sua actividade como 
prestador de serviços em Março de 2008.  
 
O Agrupamento era composto pelo SUCH (com uma participação de 95%) e pela Capgemini 
Portugal, Serviços de Consultoria e Informática, SA (com uma participação de 5%). 
 

1. Análise do estudo de viabilidade económica 

 
O estudo de viabilidade económica109 que suportou a decisão de constituição do agrupamento é 
composto de projecções económico-financeiras para o período de vigência do ACE (5 anos) tendo 
por base determinados pressupostos que reflectiam as perspectivas de evolução do negócio, 
nomeadamente o preço a pagar pelos aderentes e o número de salários processados. 
 
Relativamente ao preço a cobrar pelo ACE às entidades aderentes, por recibo processado, foi fixado 
em € 6,92110 no primeiro ano (2008), actualizável anualmente em função da inflação prevista111, 
prevendo-se que, caso o custo por salário processado no ACE fosse inferior àquele então o preço a 
cobrar às entidades seria o custo por salário no ACE, mais IVA à taxa legal, acrescido de uma 
margem de lucro de 10%. 
 
Para o cálculo das poupanças previsíveis para as entidades aderentes decorrentes da adesão aos 
serviços partilhados do ACE foi considerado um custo médio por salário processado nas entidades112 

e o preço a cobrar pelo ACE. Deste modo, foram previstas poupanças acumuladas para entidades 
aderentes, no período de vigência do ACE, no total de € 6.312.065,00, assim discriminadas: 

Quadro I – Business Case – Somos Pessoas, ACE – Maio de 2007 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Poupança anual 110.722,00 € 742.442,00 € 370.589,00 € 2.084.408,00 € 3.003.904,00 €

Poupança acumulada 110.722,00 € 853.164,00 € 1.223.753,00 € 3.308.161,00 € 6.312.065,00 €

Fonte: Business case Somos Pessoas, ACE, Maio de 2007

7,76 €Custo mensal por salário 

processado no ACE
25,28 € 11,89 € 16,53 € 9,41 €

3.873.065,00 € 4.351.075,00 € 5.542.322,00 € 4.798.241,00 €

38.000 60.000 60.000

4.615.507,00 € 4.721.664,00 € 7.626.730,00 € 7.802.145,00 €

38.000

8,68 € 8,88 € 9,08 € 9,29 €

6,28 € 7,16 € 5,56 € 4,65 €

Custo médio por salário 

processado nas entidades

Preço a cobrar pelo ACE às 

entidades aderentes 

N.º de salários processados 

por mês

Custo total processamento de 

salários nas entidades

Custo total processamento de 

salários no ACE

8,48 €

6,92 €

17.678

2.098.908,00 €

1.988.186,00 €

 

                                                 
109 Business case SUCH/Capgemini de 31 de Maio de 2007. 
110 De acordo com o estudo de viabilidade económica, este preço corresponderia ao custo mais baixo por salário processado encontrado 
durante o levantamento de custos (€ 7,89), deduzido dos custos que permaneceriam nas entidades após a externalização do 
processamento de salários (€ 0,97). 
111 De 2,6% em 2008 e 2,3% nos anos seguintes. 
112 Calculado com base no levantamento de custos. € 8,48 no ano 1, actualizável anualmente em função da inflação. 
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Da análise deste quadro é possível retirar as seguintes conclusões: 

 O custo total do processamento de salários nas entidades e no ACE foi obtido pela 
multiplicação do custo médio por salário processado nas entidades e pelo preço a cobrar 
pelo ACE às entidades, respectivamente, pelo número de salários processados por mês x 14 
meses, quando deveria ter sido por 12, o que determinava uma diminuição das poupanças 
previsíveis; 

 No cálculo das poupanças para o ano de 2005, considerando o prazo de duração do ACE113, 
só deveriam ter sido registados 5 meses de processamento salarial ao invés dos 14, o que 
determinava uma diminuição das poupanças previsíveis; 

 A obtenção de poupanças significativas para as entidades estava dependente do 
desempenho económico, nomeadamente da relação custos totais/recibos processados, do 
ACE. De facto, as poupanças só começariam a ser significativas quando o custo mensal por 
salário processado no ACE se tornasse inferior114 ao preço máximo a cobrar às entidades 
(€ 6,92 actualizáveis à taxa de inflação); 

 O custo máximo fixado para os aderentes (€ 6,92) deveria reflectir o custo mais baixo 
encontrado durante o levantamento de custos acrescido da previsão dos custos que após a 
externalização permaneceriam localmente (€ 0,97), no total de € 7,89. Sucede, porém, que 
da análise do mapa relativo à situação antes da adesão aos serviços partilhados das 
unidades de saúde é possível verificar que o custo mais baixo encontrado durante o 
levantamento de custo foi de € 5,81 no HSM e não de € 7,89 (SUCH); 

 Efectuadas as correcções acima identificadas, teríamos um total de poupanças acumuladas 
para as entidades aderentes no final do período de vigência do ACE de € 3.942.360,24, ou 
seja, menos € 2.369.704,76 do que o previsto. 

 
Para além da análise das poupanças para as entidades aderentes, o referido estudo de viabilidade 
comporta ainda outros documentos que passaremos a analisar sucintamente.  
 

 Demonstração de resultados 
 De acordo com o estudo o break-even do ACE seria atingido no 3º ano (2010); 
 Para o cálculo dos proveitos em 2008, foram considerados 14 meses de facturação e não 

12, o que origina que os mesmos estejam sobreavaliados. Para 2008 foram inscritos 
€ 1.782.414,00 de proveitos quando deveria constar € 1.537.751,00; 

 Para o cálculo dos proveitos em 2012 (5º ano), foram considerados 12 meses de facturação 
e não 5 (atento o período de vigência do ACE) o que origina que os mesmos estejam 
sobreavaliados. Assim, para 2012 foram inscritos € 3.345.631,00 de proveitos quando 
deveria constar € 1.394.012,92; 

 Efectuadas as referidas correcções teríamos um resultado acumulado não de  
€ 1.970.003,00 mas de - € 226.278,08. 

 
 Situação actual (antes da adesão) das unidades de saúde 

 
 Neste documento são identificadas as 5 entidades onde se procedeu ao levantamento de 

custos, o n.º de salários processados e o custo por salário processado de cada uma delas e o 
custo médio; 

                                                 
113 4 de Junho de 2012. 
114 Ano 2. 
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 Algumas entidades, nomeadamente o HSM (€ 5,81), HSJ (€ 5,83) e o SUCH (€ 7,89), 
apresentavam custos por salário processado inferiores ao custo de referência115 para o 
cálculo das poupanças anuais referidas no Quadro I (€ 8,48); 

 Ora, havendo entidades que, naquele momento, apresentavam custos por salário 
processado inferior ao que foi definido como valor a cobrar pelo ACE (€ 6,92), seria 
improvável que tais entidades viessem a aderir à externalização da função de 
processamento de vencimentos para o Somos Pessoas, ACE, como aliás se veio a verificar 
no caso do HSM e HSJ. Acresce que, de acordo com a previsão de preços a praticar às 
entidades aderentes, só no 5º ano aqueles hospitais iriam obter ganhos com a 
externalização da função (€ 4,65 a facturar pelo ACE em 2005 + € 1,07 de custos que 
permaneceriam localmente comparativamente aos € 5,81 e € 5,83, actualizáveis 
anualmente em função do valor da inflação prevista); 

 Termos em que se considera a previsão de salários a processar por mês e os 
correspondentes proveitos constantes do estudo excessivamente optimistas. 

 
Por tudo o que foi acima referido, pode-se concluir que o estudo de viabilidade económica que 
sustentou a constituição do ACE apresentava várias incorrecções graves, e que, feitas as devidas 
correcções ao mesmo se pode concluir que o projecto Somos Pessoas, ACE, não era viável e que as 
poupanças previstas para os aderentes foram excessivamente sobreavaliadas. 
 

2. Revisão do estudo de viabilidade económica 

 

A 3 de Outubro de 2007, o CA do Somos Pessoas, ACE, deliberou aprovar uma revisão do preçário 
previsto no estudo inicial, tendo fixado o valor de € 5,25 por recibo processado durante os três 
primeiros anos de actividade do agrupamento e uma diminuição do mesmo para € 4,71 e € 4,64, em 
2011 e 2012, respectivamente. Esta revisão do preço determinou que o break even (de acordo com 
o referido estudo de avaliação) só seria atingido ao 4º ano de actividade do ACE. 
 
Em Fevereiro de 2009, no seguimento da adopção de uma estratégia de alargamento da oferta 
tradicional de processamento de salários, foi revisto o estudo de viabilidade económica. 
 

Quadro II – Business Case – Somos Pessoas, ACE – Fevereiro de 2009 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Poupança anual -1.060.613,00 € 1.361.106,00 € 1.825.039,00 € 2.795.447,00 € 3.009.540,00 €

Poupança acumulada -1.060.613,00 € 300.492,00 € 2.125.531,00 € 4.920.978,00 € 7.930.518,00 €

Fonte: Business case Somos Pessoas, ACE, Fevereiro de 2009

1.717.585,00 € 3.497.323,00 €

Custo mensal por salário 

processado no ACE
25,28 € 11,89 € 16,53 € 9,41 € 7,76 €

4.387.677,00 € 4.831.282,00 €

N.º de salários processados 

por mês
5.533 40.000 50.000 60.000

656.972,00 € 4.858.429,00 € 6.212.716,00 € 7.626.730,00 € 7.802.145,00 €

4.792.605,00 €Custo total processamento de 

salários no ACE

9,29 €

Preço a cobrar pelo ACE às 

entidades aderentes 
5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,71 € 4,64 €

Custo médio por salário 

processado nas entidades
8,48 € 8,68 € 8,88 € 9,08 €

60.000

Custo total processamento de 

salários nas entidades

 

                                                 
115 € 8,48 (correspondente ao custo médio por salário processado nas 5 entidades). 
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Da análise deste quadro, bem como da demonstração de resultados e dos pressupostos e variáveis 
do estudo (anexo 1 do estudo de viabilidade), é possível retirar as seguintes conclusões: 

 O custo total do processamento de salários nas entidades e no ACE foi obtido pela 
multiplicação do custo médio por salário processado nas entidades e pelo preço a cobrar 
pelo ACE às entidades, respectivamente, pelo número de salários processados por mês x 14 
meses, quando deveria ter sido por 12, o que determinava uma diminuição das poupanças 
previsíveis; 

 No cálculo das poupanças para o ano de 2005, considerando o prazo de duração do ACE116, 
só deveriam ter sido registados 5 meses de processamento salarial ao invés dos 14, o que 
determinava uma diminuição das poupanças previsíveis; 

 O ACE propunha-se praticar preços aos aderentes inferiores ao preço de custo da sua 
actividade. De facto, nos 5 anos em análise o custo mensal por salário processado do ACE é 
sempre superior ao pricing definido para os aderentes, o que não pode deixar de se 
qualificar como um acto de manifesta irracionalidade económica, considerando que as 
entidades poderiam não aderir às novas ofertas; 

 Apesar do n.º de vencimentos processados em 2008 ter ficado bastante aquém do previsto 
no estudo inicial (Quadro II), a previsão do número de salários processados mensalmente 
regista um aumento, do estudo inicial para o de Fevereiro de 2009, de 38.000 para 40.000 
no ano 2 (2009) e de 38.000 para 50.000 no ano 3 (2010), sem que este aumento fosse 
devidamente fundamentado117; 

 A demonstração de resultados anexa à revisão do estudo económico, de Fevereiro de 2009, 
introduz, pela primeira vez, no seguimento da estratégia de alargamento de serviços, 
proveitos decorrentes da nova oferta. Os proveitos decorrentes desta nova oferta, apesar 
de só surgirem no Ano 2, representam 58,9% do total de proveitos previstos do ACE, 
permitindo-lhe assim um resultado acumulado em Junho de 2012 de  
€ 160.222,89. 

 
Quadro III – Análise da execução dos estudos de viabilidade económica 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recibos anuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1º Business case 0 212.136 456.000 456.000 720.000 720.000

2º Business case 0 66.400 480.000 600.000 720.000 360.000

Real - executado 0 65.699 117.664*

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Custos Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1º Business case 508.303 € 1.817.845 € 2.153.231 € 2.453.219 € 3.005.757 € 2.513.622 €

2º Business case 72.479 € 1.678.700 € 5.707.278 € 9.918.019 € 6.776.416 € 2.794.979 €

Real - executado 72.479 € 1.581.587 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Proveitos Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1º Business case 0 € 1.782.414 € 2.865.950 € 3.265.234 € 4.000.662 € 3.345.631 €

2º Business case 74.463 € 348.600 € 5.960.527 € 10.738.807 € 7.061.997 € 2.923.700 €

Real - executado 74.463 € 344.985 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Resultados Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1º Business case -508.303 € -35.431 € 534.539 € 609.012 € 746.179 € 624.007 €

2º Business case 1.984 € -1.330.100 € 253.250 € 820.788 € 285.581 € 128.721 €

Real - executado 1.984 € -1.237.723 €

* N.º de recibos processados no 1º semestre de 2009  

                                                 
116 4 de Junho de 2012. 
117 Nomeadamente pela assinatura de compromissos de adesão. 
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Do confronto entre o estudo inicial, a revisão de Fevereiro de 2009 e a execução em 2007 e 2008, 
constante do quadro supra, retiraram-se as seguintes conclusões: 

 
 Comparativamente ao estudo inicial de viabilidade económica, a taxa de execução dos 

custos incorridos no biénio 2007/2008 foi de 71,1%, e a taxa de execução dos proveitos foi 
de apenas 23,5%; 

 No final do ano de 2008 o Somos Pessoas, ACE, apresentava resultados líquidos do exercício 
acumulados de - € 1.235.738,98; 

 Verificam-se grandes desvios, no biénio 2007-2008, entre as estimativas de produção, 
proveitos, custos e resultados constantes do estudo inicial e a execução. 

 
Pelo exposto, podemos concluir que a revisão do estudo de viabilidade económica corrigiu algumas 
falhas do estudo inicial, nomeadamente na demonstração de resultados, manteve outros (no 
cálculo das poupanças para os aderentes), foi excessivamente optimista na previsão do n.º de 
vencimentos a processar nos anos de 2009 a 2012 e que o resultado acumulado positivo no final do 
período de vigência do ACE decorria exclusivamente da “nova oferta” porque se prevêem 
resultados negativos para a actividade de processamento de salários.  
 
De referir ainda que se tivesse sido mantida a estimativa de salários a processar nos anos de 2009 e 
2010 constante do estudo inicial e que, dada a execução do 1º semestre de 2009, veio a revelar-se 
mais adequada, o resultado acumulado no final do período de vigência do ACE seria negativo em - 
€ 721.777,00.  
 

3. Breve análise à situação económico-financeira 

 Quadro IV – Balanço 

Da análise ao balanço 
destaca-se o resultado 
líquido negativo obtido 
em 2008, no total de  
–€ 1.237.722,54, que 
foi directamente 
imputado aos membros 
do ACE na proporção 
das suas participações. 
 
Em 2008, as dívidas a 
instituições de crédito 
(€ 2.900.000,00) já 
representavam 66,6% 
do total das dívidas a 
terceiros. 
 

Valor % Valor % Valor %

2.703.605,71 78,7% 1.679.715,51 76,8% 1.023.890,20 61,0%

771.070,77 22,5% 0,0% 771.070,77

0,0% 0,0% 0,00

910.268,94 26,5% 0,0% 910.268,94

1.022.266,00 29,8% 1.679.715,51 76,8% -657.449,51 -39,1%

730.511,11 21,3% 506.060,00 23,2% 224.451,11 44,4%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

446.211,06 13,0% 430.864,05 19,7% 15.347,01 3,6%

210.508,30 6,1% 75.195,95 3,4% 135.312,35 179,9%

73.791,75 2,1% 0,0% 73.791,75

3.434.116,82 100% 2.185.775,51 123% 1.248.341,31 57,1%

-1.237.722,54 -36,0% 1.983,56 0,1% -1.239.706,10 -62499,0%

0,0% 0,0% 0,00

-1.237.722,54 -36,0% 1.983,56 0,1% -1.239.706,10 -62499,0%

4.671.839,36 136,0% 2.183.791,95 99,9% 2.488.047,41 113,9%

0,0% 0,0% 0,00

4.355.320,06 126,8% 2.166.457,44 99,1% 2.188.862,62 101,0%

316.519,30 9,2% 17.334,51 0,8% 299.184,79 1725,9%

3.434.116,82 100% 2.185.775,51 100% 1.248.341,31 57,1%

Passivo

Provisões

Dívidas a terceiros

Acréscimos e diferimentos 

Capital próprio e passivo

R.Liquido Exercício

Circulante

Existências

Dívidas de terceiros

Disponibilidades

Acréscimos e diferimentos 

Total Activo

Capital próprio e passivo

Capital próprio

Capital

Δ% 07/08

Imobilizações em curso

31.12.08 31.12.07

Activo

Imobilizado

Imobiizado incorpóreo

Investimentos f inanceiros

Imobilizações Corpóreas

 

Da análise da Demonstração de Resultados, verifica-se que os custos incorridos em 2008 
(€ 1.581.587,14) resultam, em grande parte, de fornecimentos e serviços externos, no total de 
€ 903.487,37 (57,1%) e de amortizações do imobilizado, no total de € 348.386,20 (22,0%). Verifica-
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se ainda que 36% dos custos totais respeitam à contribuição118 da CapGemini119-, 22% a aquisições 
de bens/serviços informáticos e de tecnologia, 16% a salários, 13% a custos financeiros, 10% a 
outros custos e apenas 4% à contribuição do SUCH118. 
 
Em 2008, os juros suportados com o financiamento bancário ascenderam a € 120.699,62, em 
resultado do aumento do mesmo.  
 
O total de proveitos em 2008 foi de apenas € 344.985,11, decorrente essencialmente das 
prestações de serviços à ARS do Centro (47,5%) e ao SUCH (28,4%), o que veio a revelar-se 
insuficiente para suportar os custos associados às prestações e serviços (€ 1.458.962,11), 
originando um resultado operacional de - € 1.113.977,00. 

 
Quadro V – Rácios  

 

 

Calculados os indicadores de liquidez geral, de liquidez 
reduzida e do endividamento em 2008, verifica-se que estes 
reflectem para além de um notório desequilíbrio financeiro, 
as dificuldades em fazer face aos compromissos de curto 

prazo e uma situação de insolvência. 
 

Face às elevadas necessidades de financiamento do ACE, aos atrasos na entrada em funcionamento 
dos aderentes e da diminuta adesão das entidades da área da Saúde aos seus serviços, o CA do 
Somos Pessoas, ACE, previa, em 2009, a necessidade de novo reforço de financiamento de 
2 milhões de euros, o qual não visava apenas fazer face ao investimento, mas também cobrir o 
défice da sua actividade. 
 
Esta questão leva também a concluir que para além das falhas identificadas no ponto anterior, terá 
também existido pouco pragmatismo e realismo no estudo de viabilidade que sustentou a criação 
do ACE, seja porque subavaliaram os investimentos e os financiamentos necessários, seja porque 
foram demasiado optimistas na adesão das entidades do sector da Saúde aos seus serviços. 
 
A frágil situação financeira do ACE, a 31 de Dezembro de 2008, em virtude do seu elevado 
endividamento, levava já a PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas, Lda., na certificação legal de Contas de 2008120, a enfatizar o seguinte: 
 
 “(…) chamamos a atenção para as Demonstrações Financeiras terem sido preparadas com base no 
principio da continuidade das operações, apesar da realização dos seus activos, nomeadamente as 
suas Imobilizações incorpóreas em curso, e a liquidação do seu passivo no decurso normal das suas 
actividades, dependerá do suporte financeiro que lhe for prestado pelos seus agrupados, bem como 
da concretização e sucesso dos objectivos que levaram à sua constituição através do 
desenvolvimento de operações lucrativas no futuro.”. 
 
Em 2009, os dados financeiros apontavam para um resultado líquido do exercício negativo de 
aproximadamente - € 0,8 milhões. 

                                                 
118 Remuneração dos contributos de agrupado cfr. Acordo de Agrupados. 
119 Fonte: Página 7 do Relatório e Contas de 2008. 
120 As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2008, aprovadas pelo CA, foram objecto de certificação legal de Contas pela 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. É opinião da referida empresa que “…as 
demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 
financeira da Somos Pessoas, ACE em 31 de Dezembro de 2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo 
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal”. 

Rácios 2008

Liquidez geral 0,15

Liquidez reduzida 0,15

Endividamento 1,36



 

Tribunal de Contas 
  

 

 

 – 51 – 

M
o
d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

 

ANEXO VI – Somos Contas, ACE 

 

O Somos Contas, ACE, foi criado em Junho de 2007 para prestar serviços nas áreas de gestão 
financeira e de contabilidade. O Agrupamento era composto pelo SUCH (com uma participação de 
95%121) e pela Accenture – Consultores de Gestão, SA, (com uma participação de 5%122). 

O prazo de duração inicial do ACE era de 5 anos, ou seja, Junho de 2012. Em Março de 2008, por 
decisão da Assembleia Geral do Somos Contas, ACE, foi prorrogado o prazo de vigência do ACE até 
31 de Julho de 2017. 

 

1. Análise do estudo de viabilidade económica 

 
O plano de negócios inicial do Somos Contas, ACE, aprovado em Assembleia Geral do agrupamento, 
de 30 de Novembro de 2007, foi ele próprio já o resultado de uma revisão “(…) decorrente da 
percepção da falta de competitividade do preço inicialmente estabelecido para a prestação dos 
serviços (…)”123 de um estudo preliminar que fundamentou a decisão de criação do agrupamento. 
 
Esse estudo preliminar tinha como entidades piloto duas sub-regiões de saúde, o Hospital de Santa 
Maria, EPE (HSM), o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), o Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, EPE (CHLO), e o próprio SUCH.  
 
Ainda durante o período que mediou a criação do agrupamento e a data da 1ª reunião da 
Assembleia Geral, o CHLC e o CHLO manifestaram a sua intenção de abandonar este projecto. 
Posteriormente, também o HSM resolveu afastar-se124. A ARS do Centro, IP, manifestou a intenção 
de alargar o âmbito da sua adesão a todas as suas sub-regiões de saúde, com excepção da sub-
região de saúde da Guarda125.  
 
Apesar das desistências verificadas logo no início do projecto, o plano de negócios inicial teve por 
base um cenário de adesão de 60% dos hospitais, quatro ARS126, do SUCH e do Somos Compras, 
ACE, tendo sido desde logo considerado que caso este cenário não se verificasse os valores não 
seriam válidos. Quanto ao calendário de adesões previa-se que a ARS Centro, IP, o HSM e o Somos 
Compras, ACE, contratualizassem os serviços do agrupamento no 1º trimestre de 2008, o SUCH e 
um segundo hospital no 2º trimestre de 2008 e uma outra ARS durante o 3º trimestre de 2008. Para 
2009 estava prevista a adesão de mais duas ARS.  
 
Ora, como se veio a confirmar, este número de adesões e os prazos definidos para a entrada em 
produção eram excessivamente optimistas, considerando o volume e a tipologia de processos 
financeiros das entidades públicas que seria necessário transferir para o Somos Contas, ACE. 

                                                 
121 A participação do SUCH é dividida em 9% de Categoria A e 86% de categoria B. As participações da categoria A apenas poderão ser 
detidas pelo SUCH ou por entidades suas associadas. 
122 Participação de categoria B. 
123 Fonte: Plano de negócios de 30 de Novembro de 2007. 
124 “(…) A fase de Due Diligence foi interrompida pelo HSM em 24 de Setembro de 2007, sem que tivesse sido concluído o levantamento 
dos processos (…)”. Fonte: Plano de negócios de Dezembro de 2008. 
125 Prevendo-se já a sua integração na futura Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE. 
126 Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve. 
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Durante o 1º trimestre de 2008, e em resultado de reuniões com a ARS Norte, IP e ARS Centro, IP, o 
CA do agrupamento deliberou rever novamente o preço a cobrar pelos serviços prestados, tendo 
por base volumetrias de serviço por escalão de actividade em vez do critério n.º de centros de 
saúde para as ARS e n.º de camas para os hospitais, já que da versão do plano de negócios inicial 
resultaria para as ARS “(…) um encargo (despesa) adicional127 face à situação de partida (…)”128. 
 
Deste modo, em Assembleia Geral do agrupamento, de 31 de Março de 2008, foi aprovada uma 
revisão do plano de negócios inicial que, em virtude da revisão do preço a praticar, diferiu o break-
even129 para 4 anos e 10 meses (por oposição ao cenário constante do plano de negócios inicial que 
era de 3 anos e 9 meses). 
 
De referir ainda que, nessa mesma Assembleia Geral, foi enfatizado pelo representante do parceiro 
privado do agrupamento que caso não se verificassem o número e o calendário das adesões 
previstas no plano de negócios inicial a “(…) oferta comercial não terá viabilidade económica (…)” e 
que a revisão do preço a praticar teria como pressuposto “(…) a assunção, por parte do Somos 
Contas, ACE, da obrigação de prorrogação do prazo de vigência deste ACE por um período adicional 
de 5 anos.”.  
 
A este propósito importa recordar que era necessária a unanimidade de votos dos membros do CA, 
cabendo a indicação de um dos três administradores que compunham o CA ao parceiro privado, 
quanto à fixação da remuneração dos serviços prestados pelo agrupamento a terceiros. Ou seja, o 
parceiro privado fez depender a aprovação dos preços a praticar e a revisão do plano de negócios 
da prorrogação do prazo de vigência do ACE. 
 
Posteriormente, em Assembleia Geral de 29 de Dezembro de 2008, foi aprovada uma nova revisão 
do plano de negócios por se ter considerado que as condições que constavam do plano de negócios 
inicial se tinham alterado substancialmente e que “(…) tendo presente a experiência e conhecimento 
do agrupado SUCH, o Somos Contas considerou prioritário o alargamento da abordagem comercial 
ao conjunto de todas as Administrações Regionais de Saúde (…)”130. 
 
Na elaboração deste novo plano de negócios foi considerado um prazo de 10 anos de prestação de 
serviços, com início em 1 de Janeiro de 2009, e um número de adesões semelhante às dos planos de 
negócios anteriores131.  
 
Para além de se reafirmar o que foi mencionado anteriormente relativamente ao excesso de 
optimismo no que respeita ao número e calendário de adesões, reforçado por não terem sido 
considerados os atrasos e as desistências entretanto verificadas, não se pode deixar de notar que 
foi considerado um horizonte temporal para a prestação de serviços superior ao prazo de vigência 
do ACE. 
  

                                                 
127 Um acréscimo na ordem dos 13%, desconsiderado o encargo com sistemas de informação suportado pela ACSS, IP. Fonte: Acta n.º 
3/2008 do Somos Contas, ACE. 
128 Fonte: Deliberação n.º 17/2008. 
129 Ponto onde é recuperado o investimento. 
130 Fonte: Plano de negócios de Dezembro de 2008. 
131 O SUCH, o Somos Compras, ACE, e o Somos Pessoas, ACE, 60% dos hospitais, 100% das Unidades Locais de Saúde e quatro ARS´s. 
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Quadro I – Plano de negócios de Dezembro de 2008 

(milhares de euros)

Triénio 2007-2009 Triénio 2010-2012 Triénio 2013-2015 2016 2017 2018

Proveitos operacionais 8.945,50 54.671,40 77.078,70 25.752,90 25.752,90 25.752,90 

Custos operacionais 11.356,40 50.981,30 60.204,80 19.599,40 19.472,70 19.379,90 

Amortizações 1.725,70 7.229,50 9.456,90 3.152,30 1.838,90 0,00 

Juros 900,60 3.640,90 1.667,90 0,00 0,00 0,00 

Resultados anuais antes de impostos -5.037,10 -7.180,20 5.928,90 3.001,10 4.441,30 6.373,00 

Resultados acumulados antes de impostos -5.037,10 -12.217,20 -6.288,40 -3.287,30 1.154,00 7.526,90 

Fonte: Plano de negócios de Dezembro de 2008

De acordo com este novo plano de negócios o agrupamento teria resultados anuais antes de 
impostos negativos até 2011, invertendo-se esta situação a partir do exercício de 2012. Os 
resultados acumulados antes de impostos manter-se-iam negativos até 2016 (- € 3.287.000,00), 
invertendo-se esta situação em 2017 em consequência do resultado anual antes de impostos desse 
ano, no total de € 4.441.300,00. Assim, de acordo com este plano de negócios o agrupamento teria 
um resultado acumulado antes de impostos de € 7.526.900,00 em 31 de Dezembro de 2018. 
 
Ora, sabendo-se que o prazo de vigência do ACE era 31 de Julho de 2017, data que foi tida como 
referência no próprio plano de negócios para o cálculo das amortizações, não se pode deixar de 
estranhar que o mesmo plano de negócios tenha considerado como horizonte temporal para a 
prestação de serviços um prazo limite diferente (31 de Dezembro de 2018). 
 
Efectuado o cálculo de proveitos e custos correspondentes a 7 meses de actividade do ACE em 
2017, teríamos um resultado anual antes de impostos de € 1.824.550,00 e, consequentemente, um 
resultado acumulado antes de impostos de - € 1.462.750,00, o que colocaria em causa a 
razoabilidade e viabilidade do projecto. 
 
 

2. Breve análise à situação económico-financeira 

 

Do balanço (quadro infra) destaca-se o resultado líquido negativo obtido em 2008, de - € 75.146,50, 
que foi directamente imputado aos membros do ACE na proporção das suas participações. 

 
Em 2008, as dívidas a instituições de crédito (€ 11.000.000,00) já representavam 82,2% do total do 
passivo. De referir que inicialmente tinha sido estimada uma necessidade de financiamento de 
€ 7.000.000,00132. 

  

                                                 
132 Fonte: Plano de negócios, Dezembro de 2008. 
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Quadro II – Balanço 

Valor % Valor % Valor %

6.624.582,48 49,8% 3.536.823,11 68,6% 3.087.759,37 87,3%

308.719,96 2,3% 0,0% 308.719,96

0,0% 0,0% 0,00

791.220,90 5,9% 0,0% 791.220,90

5.524.641,62 41,5% 3.536.823,11 68,6% 1.987.818,51 56,2%

6.684.543,11 50,2% 1.622.497,04 31,4% 5.062.046,07 312,0%

0,0% 0,0% 0,00

3.523.930,44 26,5% 845.931,66 16,4% 2.677.998,78 316,6%

74.148,81 0,6% 63.360,56 1,2% 10.788,25 17,0%

3.086.463,86 23,2% 713.204,82 13,8% 2.373.259,04 332,8%

13.309.125,59 100% 5.159.320,15 131% 8.149.805,44 158,0%

-75.146,50 -0,6% 0,00 0,0% -75.146,50

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

Reservas 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

-75.146,50 -0,6% 0,00 0,0% -75.146,50

13.384.272,09 100,6% 5.159.320,15 100,0% 8.224.951,94 159,4%

0,0% 0,0%

11.866.331,72 89,2% 5.113.746,65 99,1% 6.752.585,07 132,0%

1.517.940,37 11,4% 45.573,50 0,9% 1.472.366,87 3230,8%

13.309.125,59 100% 5.159.320,15 100% 8.149.805,44 158,0%

Imobiizado incorpóreo

31.12.08 31.12.07 Δ% 07/08

Activo

Imobilizado

Capital

Investimentos f inanceiros

Imobilizações Corpóreas

Imobilizações em curso

Circulante

Existências

Dívidas de terceiros

Disponibilidades

Acréscimos e diferimentos 

Total Activo

Capital próprio e passivo

Capital próprio

Acréscimos e diferimentos 

Capital próprio e passivo

Ajustamentos partes de capital 

Resultados Transitados 

R.Liquido Exercício

Passivo

Provisões

Dívidas a terceiros

 

 
Da análise do Balanço salienta-se ainda a inscrição, no activo, de € 3.086.463,86 em custos 
diferidos, referentes aos custos de funcionamento133 incorridos durante o exercício. 
 

Quadro III – Demonstração de Resultados 

Custos Valor % Valor % Valor %

Custo das matérias de consumo 0,00 0,0% 0,00 0,00

Fornec. Serviços Externos 961.941,99 53,1% 0,00 961.941,99

Impostos 12.792,24 0,7% 0,00 12.792,24

Custos c/ Pessoal 630.266,58 34,8% 0,00 630.266,58

Provisões 0,00 0,0% 0,00 0,00

Amortizações 120.212,32 6,6% 0,00 120.212,32

Outros Custos Operacionais 25,92 0,0% 0,00 25,92

Custos e Perdas Financeiras 85.378,75 4,7% 0,00 85.378,75

Custos e Perdas Extraordinárias 323,88 0,0% 0,00 323,88

Total de custos 1.810.941,68 100,0% 0,00 0,0% 1.810.941,68

Proveitos

Vendas 0,00 0,0% 0,00 0,00

Prestações de serviços 1.738.033,18 100,0% 0,00 1.738.033,18

Variação de trabalhos em curso 0,00 0,0% 0,00 0,00

Proveitos suplementares 0,00 0,0% 0,00 0,00

Subsídios à exploração 0,00 0,0% 0,00 0,00

Trabalhos para a própria empresa 0,00 0,0% 0,00 0,00

Outros proveitos operacionais 0,00 0,0% 0,00 0,00

Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 0,0% 0,00 0,00

Proveitos e Ganhos Financeiros 62,98 0,0% 0,00 0,00

Proveitos e Ganhos Extraordinários 0,00 0,0% 0,00 0,00

Total  de proveitos 1.738.096,16 100,0% 0,00 0,0% 1.738.096,16

Demonstração Resultados 

Resultados Operacionais 12.794,13 0,00

Resultados Financeiros -85.315,77 0,00

Resultados Correntes -72.521,64 0,00

Resultados Extraordinários -323,88 0,00

Imposto sobre o rendimento 2.300,98 0,00

Resultado Líquido Exercício -75.146,50 0,00

31.12.08 31.12.07 Δ% 07/08

 

                                                 
133 Na sua maioria respeitantes a trabalhos especializados, custos com pessoal e comunicações. 
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Da análise da Demonstração de Resultados, verifica-se que os custos incorridos em 2008 
(€ 1.810.941,68) resultaram, em grande parte, de fornecimentos e serviços externos, no total de 
€ 961.941,99 (53,1%) e de amortizações, no total de € 630.266,58 (34,8%). Os custos com o 
financiamento foram de € 85.378,75134, prevendo-se135 que em 2009 este valor pudesse atingir os 
€ 712.532,00. 
 
Considerando que as amortizações do exercício foram calculadas “(…) com base no período restante 
entre a data de início da utilização e o final da vida útil do ACE (…)”, e que foi prorrogado o prazo de 
vigência do agrupamento por um período adicional de 5 anos, conclui-se que se não tivesse sido 
alargado o período de vida útil do Somos Contas, ACE, os custos do exercício seriam superiores e, 
consequentemente, os resultados negativos imputados aos agrupados seriam ainda mais negativos. 
 
De referir ainda que, em 2008, 84%136 das aquisições de bens e serviços do Somos Contas, ACE, 
foram efectuadas ao parceiro privado do ACE, o que denotava a elevada dependência do 
agrupamento face ao parceiro privado. 
 
O total de proveitos em 2008 foi de € 1.738.033,18, dos quais 538 mil euros referentes à facturação 
da fase II (transição) à ARS Centro, IP, e 300 mil euros respeitantes à fase I (due dilligence) da ARS 
Norte, IP. 

 
Quadro III– Rácios  

Rácios 2008

Liquidez geral 0,30

Liquidez reduzida 0,30

Endividamento 1,01  

 

 

Calculados os indicadores de liquidez geral, de liquidez 
reduzida e do endividamento em 2008, verifica-se que estes 
reflectiam uma situação financeira débil137 do ACE. 

 
Este mesmo diagnóstico já havia sido realizado pelo CA do Somos Contas, ACE, em sede de 
Assembleia Geral, de 19 de Dezembro de 2008, não tendo, porém, conseguido inverter esta 
situação durante o exercício de 2009. 
 
Face às elevadas necessidades de financiamento do ACE, aos atrasos138 na entrada em 
funcionamento dos potenciais aderentes, à diminuta adesão139 das entidades da área da Saúde aos 
seus serviços e à revisão do “pricing”, verificou-se um diferimento da distribuição de resultados 
prevista no plano de negócios inicial o que levou o parceiro privado do ACE a reclamar140 a 
prorrogação do prazo de vigência do ACE. 
 
Em 2009, os dados financeiros apontavam para um resultado líquido do exercício negativo de 
aproximadamente - € 1,5 milhões e a insustentabilidade da situação do ACE. 
 

 

                                                 
134 Estão ainda registados custos financeiros no total de € 358.017,07 na conta de custos diferidos que serão reconhecidos à medida que 
o ACE comece a prestar serviços a futuros aderentes. 
135 Fonte: Plano de actividades e orçamento para 2009. 
136 Fonte: Relatório e Contas de 2008. 
137 A participação dos capitais alheios no financiamento do agrupamento é superior a 1. 
138 Em 31 de Dezembro de 2008 os atrasos eram de 14 meses para a ARS Centro, 10 meses para a ARS Norte, 5 meses de atraso na ARS 
Algarve e 14 meses na ARSLVT. Fonte: Plano de negócios, Dezembro de 2008. 
139 Os dois centros hospitalares de Lisboa que integravam o projecto-piloto (CHLO e CHLC) abandonaram, por decisão própria, o projecto. 
140 Acta n.º 3/2008, de 31 de Março de 2008. 
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ANEXO VII – Somos Compras, ACE 

 

O Somos Compras141, ACE, foi criado em Abril de 2007 para implementar e operar uma estrutura de 
aquisição de bens e serviços e de logística. Inicialmente, o agrupamento foi constituído pelo SUCH 
(com uma participação de 86%142), pelo Hospital de Santa Maria, pelo Centro Hospitalar de Lisboa 
Central e pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, cada um com uma participação de 3%143 e a 
SGG – Serviços Gerais de Gestão, SA, (com uma participação de 5%144). 
 
A SGG- Serviços Gerais de Gestão, SA, transmitiu a sua posição, em 17 de Março de 2009, ao SUCH, 
o qual ficou com uma participação de 91% no ACE. 

 

1. Análise do estudo de viabilidade económica 

O plano de negócios inicial do centro de serviços partilhados para a área das compras145, 
aprovisionamento146 e logística interna de materiais147 (USPCL), de Dezembro de 2006, estabelecia 
como princípios gerais orientadores da sua actividade o propósito não lucrativo, a transferência 
imediata das poupanças concretizadas para os prestadores de cuidados de saúde e a posição 
marginal dos parceiros privados em áreas como a participação societária e o controlo de gestão. 
 
Em termos operacionais a USP deveria actuar, sempre que não existissem “(…) entraves legais ou 
regulamentares, como uma central de compras, ou seja, adquirindo de forma agregada e em seu 
nome os bens e serviços e revendendo-os fraccionadamente aos seus clientes (…)”148. Caso 
existissem tais entraves149 a USP actuaria apenas como central de negociação. 
 
De entre as actividades que a USP se propunha desenvolver, destacam-se: 

1) A definição de uma estratégia comum de compras para todos os prestadores de cuidados 
de saúde; 

2) Prospecção de fornecedores, gestão de bens e serviços de um catálogo e análise de 
propostas; 

3) Requisição e recepção de bens e serviços; 
4) Gestão global de armazéns e stocks; 
5) Recepção, conferência, registo, autorização e pagamento de facturas. 

 
A redução dos custos e as poupanças para os aderentes à USP seria obtida pela agregação da 
procura, a harmonização, racionalização e normalização de bens e produtos, o cumprimento dos 
prazos de pagamento a fornecedores e pelo efeito de concorrência. 
 
Para o cumprimento dos prazos acordados com os fornecedores foi constituído um processo de 
financiamento cujos pressupostos principais seriam: 

                                                 
141 Inicialmente o agrupamento adoptou a denominação COMPARSIS, ACE. Em Assembleia Geral do ACE de 4 de Abril de 2008, foi 
deliberado substituir a designação de COMPARSIS, ACE, por Somos Compras, ACE. 
142 Participações de categoria B. 
143 Participações de categoria A. 
144 Participação de categoria B. 
145 Estratégias de negociação e planeamento de necessidades. 
146 Requisição de bens e serviços, emissão de encomendas, negociação e adjudicação de contratos, análise técnica de propostas, etc… 
147 Gestão global de stocks e armazéns, distribuição de bens nos locais de armazenamento para consumo e registo de consumos. 
148 Fonte: Sumário executivo do business case da USP de compras e logística de Dezembro de 2006. 
149 Exemplo, contratos de seguros. 
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1) Cada cliente deveria estabelecer com uma entidade bancária um contrato de garantia de 
pagamento das facturas validadas pela USPCL; 

2) Cada cliente seria responsável pelas dívidas e encargos constituídos junto da entidade 
bancária; 

3) Os clientes poderiam negociar directamente as condições dos contratos de garantia de 
pagamento com entidades bancárias ou poderiam aderir a contratos pré-estabelecidos pela 
USPCL; 

4) Os pedidos de fundos às entidades bancárias só seriam solicitados após confirmação e 
validação pelos clientes das facturas. 

 
Quanto a investimentos e financiamentos foi previsto, à semelhança dos outros ACE, o recurso ao 
crédito bancário. O montante máximo de dívida remanescente no final de cada ano verificar-se-ia 
no 1º ano e seria de € 6.000.000,00, o que veio a revelar insuficiente como se relata no ponto 3. 
 
Para o cálculo dos benefícios estimados dos prestadores de cuidados de saúde foram considerados 
vários elementos, dos quais se destacam: a recolha dados de experiências internacionais, a 
estimativa da capacidade de negociação em cada categoria de produtos e a avaliação pelos 
responsáveis das áreas de aprovisionamento das unidades de saúde agrupadas. 
 
Assim, foram previstas poupanças líquidas acumuladas ao final de 5 anos de actividade (2012), no 
total de € 170.021.922,00, dos quais € 137.717.757,00 reverteriam para os clientes, € 15.301.973,00 
para as entidades prestadoras de cuidados de saúde agrupadas, € 8.501.096,00 para o SUCH e 
€ 8.501.096,00 para o parceiro privado do ACE. 
 
Quanto ao processo de implantação da USPCL foi previsto que o mesmo tivesse a duração de 6 
meses, o que também se veio a revelar insuficiente150. 
 

2. Revisão do estudo de viabilidade económica 
 
Durante o ano de 2008 foi abandonado o de modelo de “big bang”151 , definido um novo Plano de 
Negócios para o período 2008-2012 e estabelecido um novo calendário, faseado e incremental, 
para a execução do projecto.  
 
De acordo com o novo Plano de Negócios a USP deveria iniciar as compras centralizadas em 2008, a 
gestão do armazém central em 2009 e a fase da logística (distribuição) 6 meses após o início da 
gestão do armazém central. 
 
Por a componente de logística não estar prevista entrar em funcionamento durante o ano de 2008, 
o preçário152 definido por cliente, considerando o volume de compras respectivo, era reduzido para 
metade nesse ano. 
 
O número de adesões estimado para 2008 era de 14 entidades (3 hospitais, o SUCH, 1 ARS e 10 
outros clientes), em 2009, 36, em 2010, 53 e em 2011 e 2012, 70 entidades. 

                                                 
150 Em 31 de Dezembro de 2008 ainda não se tinha “(…) verificado o início de produção”. Fonte: Relatório e Contas de 2008. 
151 Modelo de implementação que previa que a USP assegurasse desde o início as actividade de compras e a de logística (incluindo a 
distribuição de bens nos armazéns avançados). 
152 Foram definidos 4 níveis para os hospitais: € 60.000/mês, € 45.000/mês, € 20.000/mês e € 5.000/mês para clientes com volume anual 
de compras inferior a € 5.000.000,00. 2 níveis para as ARS: €10.000/mês e € 2.000,00/mês e 1 único nível para outros clientes de € 
1.000,00/mês. 
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De acordo com o novo Plano de Negócios, o volume de compras do ACE, em 2008, deveria ser de 
€ 88 milhões, em 2009, € 709 milhões, em 2010, € 780 milhões, em 2011, € 923 milhões e em 2012, 
apenas € 297 milhões, considerando o horizonte temporal definido para o ACE. 
O total de proveitos acumulados estimados para o ACE, no final do 5º ano de actividade, era de 
€ 86.309.390,00 e o total de custos acumulados de € 43.484.650,00. 
 
Considerando que em 2008 o ACE não entrou em produção, procedeu-se à comparação do 
planeado e executado em 2009153. 

Quadro I – Execução do plano de negócios 2008-2012 
Ano de 2009 Total de custos Total de receitas

Plano de negócios 10.301.996,00 € 19.582.214,00 €

Real 11.754.710,77 € 7.159.246,61 €

% de execução 114,10% 36,56%  

Para além da baixa taxa de execução da receita, justificada em parte por o ACE não ter conseguido o 
número, demasiado optimista, de adesões previstas, e por não ter iniciado a prestação de serviços 
de logística, acresce que os Centros Hospitalares aderentes ao ACE não reconhecem os montantes 
facturados relativos à mensalidade de compras (aproximadamente € 1.4 milhões), conforme ponto 
12.4 do Relatório. 
 
Em contrapartida, os custos suportados em 2009 foram superiores ao previsto no plano de 
negócios. 
 
No início de 2009 era já evidente que o plano de negócios não era concretizável154 e que as 
poupanças estimadas não seriam alcançadas. 

3. Breve análise à situação económico-financeira 

Quadro II – Balanço 

Valor % Valor % Valor %

11.945.854,46 97,6% 7.343.789,59 82,2% 4.602.064,87 62,7%

0,0% 0,0% 0,00

0,0% 0,0% 0,00

0,0% 0,0% 0,00

11.945.854,46 97,6% 7.343.789,59 82,2% 4.602.064,87 62,7%

296.643,54 2,4% 1.587.765,73 17,8% -1.291.122,19 -81,3%

0,0% 0,0% 0,00

290.797,04 2,4% 1.586.371,36 17,8% -1.295.574,32 -81,7%

5.421,90 0,0% 1.394,37 0,0% 4.027,53 288,8%

424,60 0,0% 0,00 0,0% 424,60

12.242.498,00 100% 8.931.555,32 118% 3.310.942,68 37,1%

5.772,76 0,0% 169,85 0,0% 5.602,91 3298,7%

0,0% 0,0%

5.772,76 0,0% 169,85 0,0% 5.602,91

12.236.725,24 100,0% 8.931.385,47 100,0% 3.305.339,77 37,0%

0,0% 0,0%

11.297.265,03 92,3% 8.490.379,38 95,1% 2.806.885,65 33,1%

939.460,21 7,7% 441.006,09 4,9% 498.454,12 113,0%

12.242.498,00 100% 8.931.555,32 100% 3.310.942,68 37,1%

Acréscimos e diferimentos 

Capital próprio e passivo

R.Liquido Exercício

Passivo

Provisões

Dívidas a terceiros

Capital

Investimentos f inanceiros

Imobilizações Corpóreas

Imobilizações em curso

Circulante

Existências

Dívidas de terceiros

Disponibilidades

Acréscimos e diferimentos 

Total Activo

Capital próprio e passivo

Capital próprio

Imobiizado incorpóreo

31.12.08 31.12.07 Δ% 07/08

Activo

Imobilizado

 

                                                 
153 Valores de execução provisórios (estimados em Março de 2010). 
154 O plano de negócios apenas previa que o preçário fosse reduzido a metade em 2008. Em 2008 também não se tinha verificado a 
adesão de outros clientes nem da ARS e o ACE nem sequer entrou  em produção. Também no final de 2009 a proposta de plano de acção 
e orçamento para 2010 refere que apenas haveria 1 novo aderente em 2010, a ARS do Centro, quando estavam previstas 10 novas 
adesões. 
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Como se verifica pela análise do Balanço, o activo, a 31 de Dezembro de 2008, ascendia a  
€ 12.242.498,00, dos quais 97,6% respeitavam a imobilizações em curso. 
 
De notar porém, que, em imobilizado em curso, estavam registados custos com fornecimentos 
externos, custos financeiros e custos com o pessoal155, que são despesas de funcionamento (que 
não produzirão benefícios nos anos seguintes156) e não de investimento. 
 
De entre as dívidas a terceiros, no final de 2008, destacam-se os empréstimos contraídos, no total 
de € 9.726.700,00, e os encargos contraídos junto de fornecedores conta corrente, no total de 
€ 1.082.157,68. No início de 2009, foi aprovada157 em Assembleia Geral do ACE, de 20 de Março, 
uma proposta que autorizava a contracção de um novo empréstimo bancário, no valor de 
€ 2.900.000,00. 
 
Da análise da Demonstração de Resultados de 2008 resulta que foi apurado um resultado líquido do 
exercício no montante de € 5.772,76, que foi imputado directamente aos membros do 
agrupamento. Os proveitos registados, no total de € 32.314,08, referem-se exclusivamente a 
vendas de cadernos de encargos.  
 
O resultado líquido do exercício de 2008 revela no entanto, muito pouco em termos de análise 
financeira, visto ter sido considerado que o agrupamento se encontrava em fase de 
estabelecimento. Assim, para além dos custos de funcionamento registados em imobilizado em 
curso, realça-se também o facto de não terem sido efectuadas amortizações dos bens do activo 
imobilizado. 

Quadro III – Demonstração de Resultados 

Custos Valor % Valor % Valor %

Custo das matérias de consumo 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Fornec. Serviços Externos 26.541,32 100,0% 22.113,42 98,0% 4.427,90 20,0%

Impostos 0,00 0,0% 120,00 0,5% -120,00 -100,0%

Custos c/ Pessoal 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Provisões 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Amortizações 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Outros Custos Operacionais 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Custos e Perdas Financeiras 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Custos e Perdas Extraordinárias 0,00 0,0% 324,00 1,4% -324,00

Total de custos 26.541,32 100,0% 22.557,42 100,0% 3.983,90 17,7%

Proveitos

Vendas 0,00 0,0% 0,00 0,00

Prestações de serviços 32.314,08 100,0% 22.727,27 9.586,81 42,2%

Variação de trabalhos em curso 0,00 0,0% 0,00 0,00

Proveitos suplementares 0,00 0,0% 0,00 0,00

Subsídios à exploração 0,00 0,0% 0,00 0,00

Trabalhos para a própria empresa 0,00 0,0% 0,00 0,00

Outros proveitos operacionais 0,00 0,0% 0,00 0,00

Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 0,0% 0,00 0,00

Proveitos e Ganhos Financeiros 0,00 0,0% 0,00 0,00

Proveitos e Ganhos Extraordinários 0,00 0,0% 0,00 0,00

Total  de proveitos 32.314,08 100,0% 22.727,27 0,0% 9.586,81 42,2%

Demonstração Resultados 

Resultados Operacionais 5.772,76 493,85

Resultados Financeiros 0,00 0,00

Resultados Correntes 5.772,76 493,85

Resultados Extraordinários 0,00 -324,00

Imposto sobre o rendimento 0,00

Resultado Líquido Exercício 5.772,76 169,85

31.12.08 31.12.07 Δ% 07/08

 

                                                 
155 Por ter sido considerado que o ACE esteve durante o exercício de 2008 em processo de primeiro estabelecimento. 
156 Ainda a este propósito o Relatório e Contas de 2008 refere que “(…) Do dispêndio realizado ao longo de 2008, 24% corresponderam a 
investimentos e 76% a custos de funcionamento.”. 
157 Aprovada por maioria, com os votos a favor do SUCH e do CHLC e a abstenção do CHLN e do CHLO. 
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O facto de não possuir capital próprio, à semelhança dos outros ACE constituídos pelo SUCH, 
originou uma elevada dependência do financiamento bancário, cujos custos ascenderam a 
€ 703.359,96158, durante o exercício de 2008. 
 
Em 2009, os dados financeiros apontavam um resultado líquido do exercício negativo de 
aproximadamente - € 4,6 milhões e a insustentabilidade da situação do ACE. 
 
No final de 2009, os dados financeiros indicavam que os empréstimos já totalizavam 
€ 13.839.010,00 e as dívidas a fornecedores € 3.756.553,30. 
 
Saliente-se, que apesar das medidas159 adoptadas de redução da estrutura de custos para 2010, o 
Somos Compras, ACE, tinha muitos custos fixos contratados (comunicações, hardware e software) 
que eram de difícil redução, que em conjunto com a incapacidade de captar novas adesões, 
permitia antever o agravamento da situação económico-financeira do agrupamento. 

                                                 
158 Registados em imobilizado em curso. 
159 Diminuição do n.º de administradores executivos remunerados, dispensa de pessoas contratadas para a área da logística, contratação 
de uma equipa interna para a manutenção aplicacional e redimensionamento da infra-estrutura informática. 
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ANEXO VIII – Notas de emolumentos 
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Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
Entidade devedora:  Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 

 

 

539 

  
 
 
 

€ 47.588,31 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 47.588,31 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 11.517,95 

     
Emolumentos a pagar .....    € 11.517,95 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 
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Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Administração Central do Sistema de Saúde, IP 
Entidade devedora:  Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 

 

 

11 

  
 
 
 

€ 971,19 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 971,19 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 225,85 

     
Emolumentos a pagar .....    € 225,85 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 
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Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Administração Regional de Saúde do Algarve, IP 
Entidade devedora:  Administração Regional de Saúde do Algarve, IP 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 
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Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Administração Regional de Saúde do Centro, IP 
Entidade devedora:  Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 
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Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Administração Regional de Saúde do Norte, IP 
Entidade devedora:  Administração Regional de Saúde do Norte, IP 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 



 
 

Tribunal de Contas  
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Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

Entidade devedora:  Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
 
 

26 

  
 
 
 

€ 2.295,54 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.295,54 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 



 

Tribunal de Contas 
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Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

Entidade devedora:  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
 
 

26 

  
€ 
 
 

€ 2.295,54 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.295,54 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 



 
 

Tribunal de Contas  
  

 

 

 72 

Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 

Entidade devedora:  Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
 
 

26 

  
€ 
 
 

€ 2.295,54 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.295,54 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 



 

Tribunal de Contas 
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Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 

Entidade devedora:  Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 



 
 

Tribunal de Contas  
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Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 

Entidade devedora:  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 

 



 

Tribunal de Contas 
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Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 

Entidade devedora:  Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 

 



 
 

Tribunal de Contas  
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Auditoria orientada às aquisições de bens e serviços das 
Instituições do SNS através do SUCH e de agrupamentos 

complementares de empresas por ele constituídos 

 

Emolumentos e outros encargos 
(D.L. nº 66/96, de 31.5) 

 

Departamento de Auditoria VI – UAT 1 Procº nº 27/09 – Audit 
 Relatório nº31/2010 – 2ª Secção 
Entidade fiscalizada:  Hospital de São João, EPE 

Entidade devedora:  Hospital de São João, EPE 

Regime jurídico: 
AA  

AAF X 
 
Unid: euros 

 

Descrição 

BASE DE CÁLCULO 

Valor Custo Standard 
a) 

Unidade 
Tempo 

 

Receita Própria / 
Lucros 

- Acções fora da área da 
residência oficial .................. 

 
- Acções na área da residência 

oficial ................................... 

 

€ 119,99 

 

€ 88,29 

 
5 

 

21 

  
€ 599,95 

 
 

€ 1.854,09 
-  1% s/ Receitas Próprias  .........     

-  1% s/ Lucros ............................     
     

 
Emolumentos calculados    € 2.454,04 

     
Emolumentos     
Limite máximo (VR) .......    € 542,02 

     
Emolumentos a pagar .....    € 542,02 

a)  cf. Resolução nº 4/98 – 2ªS 
A Coordenadora da Equipa de Auditoria 

 
(Maria Isabel Viegas) 
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