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Mensagens fundamentais 

1. Os objectivos relacionados com os Profissionais de Saúde (PS) não são 

independentes, mas subordinados às políticas da saúde e dos serviços do país. 

2. Uma avaliação válida sobre a situação actual dos PS (um relatório relativo à 

«Situação dos PS Portugueses») constitui a base de um sólido planeamento. 

3. Uma base de dados sólida e segura constitui um requisito para a monitorização, bem 

como para a avaliação de necessidades futuras. 

4. A consulta das partes interessadas relativamente às necessidades e objectivos 

políticos dos PS constitui uma condição de sucesso do Plano integrado dos PS no 

Plano Nacional de Saúde (PNS).  

5.  É necessária capacidade técnica e os mecanismos adequados por parte do 

Ministério da Saúde, a fim de conduzir o processo de planeamento e intervenção. 

6. Recomenda-se um processo de 9 meses para definir um conjunto de objectivos para 

o período compreendido entre 2011 e 2016. Este tempo é necessário para garantir 

que o Plano integrado dos PS no PNS se baseia numa análise rigorosa, contando 

com o apoio dos parceiros. 

7. O desenvolvimento dos PS é um processo que tem como objectivo melhorar o seu 

desempenho numa base contínua. Para tal deve haver um acompanhamento 

cuidadoso das alterações e uma capacidade de se ajustar rapidamente às novas 

necessidades dos sistemas dos serviços de saúde. É necessário um plano, embora 

este não deva ser encarado como um plano de acção que só possa ser modificado 

dentro de 5 anos. 
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1. Antecedentes, âmbito do trabalho e estrutura do documento  

 

Antecedentes: A inclusão de um Plano integrado dos Profissionais de Saúde (PS) no 

próximo Plano Nacional de Saúde (PNS) de Portugal é totalmente justificada, estando em 

linha com os valores1 e com a abordagem ao novo PNS para o período compreendido entre 

2011-2016 (Modelo conceptual, PNS 2011-16). Já em 2004, o actual PNS (2004-2010) 

recomendava o desenvolvimento dessa estratégia. 

A necessidade de prestar mais atenção às questões e necessidades dos PS foi sublinhada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na sua avaliação sobre o actual PNS e do 

desempenho do Sistema de Serviços de Saúde Português (SSS) (OMS 2009). 

 

Além disso, Portugal pertence aos Estados-membros da Região da OMS que adoptaram o 

Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth (Sistemas de Saúde para a Saúde e 

Riqueza) (2008), o qual inclui o compromisso de fortalecer os PS como um importante 

alicerce com uma estratégia que tem como objectivo tornar o SSS mais eficaz, contribuindo 

positivamente para a melhoria das condições de saúde da sua população. 

Ao nível da União Europeia, a Comissão emitiu um Livro Verde (2008, 2009), que convida 

os países membros a identificarem os actuais e futuros desafios para os PS, originados pelo 

envelhecimento das populações (e dos próprios PS), pela mudança de expectativas e de 

comportamentos e pelas rápidas alterações tecnológicas. Finalmente, em Portugal, diversos 

relatórios identificaram questões relacionadas com os PS que exigiam maior atenção por 

parte dos planeadores e decisores (Amaral, 2005; Conceição, Lima, Ferrinho 2007; Ramos 

2007). Realizaram-se entrevistas com determinados responsáveis chave, as quais foram 

conduzidas pelo Consultor internacional, Professor James Buchan, da Queen Margaret 

University, em Edimburgo).  

Objectivo e âmbito do trabalho: Este relatório tem como objectivo apoiar o processo de 

formulação do PNS para 2011-16, relativamente ao Plano integrado no desenvolvimento 

dos PS. Mais do que um Plano per se, o relatório deve ser lido como um "plano do processo 

de planeamento ". 

O actual relatório pretende ajudar os planeadores a definirem a sua abordagem e 

estratégia, com vista a enunciar os elementos do PNS relativos aos desafios dos recursos 

                                                
1
 Justiça social, cobertura universal, equidade, qualidade na prestação de serviços e solidariedade. 



4 

 

humanos para a saúde (RHS), como a melhoria do acesso aos serviços de cuidados de 

saúde primários, formando um número adequado de profissionais com as competências 

apropriadas e reduzindo os desequilíbrios geográficos na sua distribuição. O relatório 

propõe uma abordagem com base num enquadramento conceptual que posiciona as 

questões relativas aos PS no contexto da estratégia global de saúde do país. Sugere uma 

estratégia para garantir que as propostas que identificam estas questões sejam, 

relativamente à qualidade dos dados existentes e do conhecimento, baseadas nas 

evidências, reconhecendo ao mesmo tempo que não se pode esperar que qualquer política 

dos PS (PPS) produza os resultados desejados sem o apoio e a colaboração dos parceiros 

sociais. O Plano sugere igualmente recomendações no sentido de como proceder com o 

desenvolvimento de um plano dos PS, como uma ferramenta que possa ser 

progressivamente construída e ajustada, à medida que o contexto se vai alterando. 

 

Método de trabalho, fontes de informação, estrutura do relatório: O trabalho consiste 

em diversas etapas. A primeira consiste na análise da recente literatura internacional sobre 

o desenvolvimento dos PS, com vista à reflexão sobre as boas práticas. Posteriormente, 

foram analisadas fontes nacionais, incluindo informações estatísticas relativas às diversas 

profissões que constituem os PS. Estas encontram-se identificadas no Anexo 1, sendo 

fornecida uma ampla amostra dos dados disponíveis no Anexo 22. Como não existe em 

Portugal uma única fonte de dados relacionados com os PS, encontraram-se diversos 

problemas a nível metodológico analisados em seguida. 

A avaliação da literatura indica que os problemas com os RHS são específicos em termos 

de contexto e tempo, devendo ser concebidas políticas para os identificar, as quais  sejam 

consonantes com as circunstâncias específicas do país: a situação inicial, os objectivos 

nacionais para a saúde, os valores, o ambiente político e económico, etc. Não existe um 

modelo que um país possa utilizar para copiar reformas que possam ter sido bem sucedidas 

noutro local. Dito isto, existem princípios gerais que devem ser considerados, lições que 

devem ser apreendidas e ferramentas que devem ser adaptadas. 

Outra lição apreendida prende-se com o facto do processo de concepção de uma estratégia 

ou de um plano de desenvolvimento dos Profissionais de Saúde (DPS) ser tão importante 

como a estratégia em si. O que significa que a participação das partes interessadas na 

avaliação da situação dos PS, no sentido de identificarem problemas que necessitam de 

uma solução e na concepção de intervenções, constitui um ingrediente fundamental para o 

                                                

2
 O Anexo 2 baseia-se num relatório elaborado por Conceição, Ribeiro, Pereira e Dussault (2009) 
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sucesso da estratégia. Este é o fundamento lógico para que o relatório se concentre na 

forma de abordagem do DPS no próximo PNS.  

Para o fazer, em primeiro lugar, apresentamos uma abordagem conceptual, que fornece os 

princípios básicos mediante os quais o processo de planeamento pode ser construído. 

Posteriormente, apresentamos as três principais etapas do desenvolvimento da estratégia: 

(1) a análise da situação actual dos PS, (2) a identificação dos problemas e objectivos 

prioritários para o período compreendido entre 2011 e 2016 e (3) a formulação de opções e 

estratégias políticas. Em cada etapa, serão efectuadas recomendações sobre como gerir o 

processo. Estas recomendações integram os comentários e sugestões do Consultor 

internacional, o qual fez a revisão dos trabalhos deste relatório e que se reuniu com os 

diferentes responsáveis chave, em Setembro de 2010 em Portugal. 
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2. Abordagem conceptual  

O desenvolvimento e a implementação de uma Política dos Profissionais de Saúde3 (PPS) 

constituem o pilar de qualquer Plano Nacional de Saúde (PNS). Têm como objectivo 

garantir a disponibilidade da força de trabalho necessária para alcançar os objectivos 

globais, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. 

Para ser eficaz, a PPS deve ser alinhada com os outros componentes do PNS, sendo 

construída com base numa compreensão válida daquilo que se espera da força de trabalho 

e da dinâmica do mercado de trabalho da saúde no qual opera. 

Devem ser considerados três tipos de questões interrelacionadas: (1) entre as 

necessidades dos recursos/serviços financeiros e os objectivos correspondentes; (2) entre o 

desempenho dos PS e do SSS, e (3) entre os diversos fluxos que constituem a dinâmica do 

mercado de trabalho da saúde. 

2.1. A relação entre os serviços de saúde e as necessidades de recursos e os 

objectivos 

Existe uma relação hierárquica entre as necessidades de recursos, de serviços e de saúde 

e os objectivos (Figura 1). As necessidades correspondem ao vazio entre uma situação 

actual e uma situação definida ou desejada, sendo que os objectivos consistem nos 

resultados específicos que se prevêem vir a alcançar no decorrer da implementação do 

PNS. Num mundo ideal, as necessidades de serviço são provenientes dos objectivos da 

saúde, e por conseguinte as necessidades dos recursos decorrentes dos objectivos do 

serviço. Estas são posteriormente traduzidas em objectivos de recursos específicos. Desta 

forma, existe um vínculo de subordinação entre as Políticas dos Recursos, dos Serviços e 

da Saúde. Assim, o objectivo da PPS é contribuir para alcançar os objectivos das políticas 

dos serviços. Da mesma forma, estas políticas não podem ser desenvolvidas como um 

componente independente do enquadramento político da saúde do país. Existe um 

pressuposto fundamental que os objectivos do serviço sejam claros, uma vez que 

determinam as necessidades existentes de recursos humanos, e outros. A resposta às 

questões "quantos profissionais de saúde, quais as competências, localizados onde?" exige 

que, em primeiro lugar, saibamos quais os serviços que o país deseja fornecer.  

 

                                                

3 A expressão “política de recursos humanos para a saúde (RHS)” é também utilizada comummente 
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Figura 1 – O relacionamento entre as necessidades e os objectivos 
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2.2. Desempenho dos Profissionais de Saúde e do Sistema de Serviços de Saúde 
 

A contribuição dos PS para o desempenho do SSS é de uma forma geral reconhecida, 

embora raramente seja analisada de forma sistemática. A Figura 2 propõe um 

enquadramento conceptual, que ajuda a compreender o relacionamento entre o 

desempenho dos PS e do SSS. Este último é definido pela OMS (2000) na medida em que 

consegue alcançar equidade a serviços eficazes, produzidos de forma eficaz e prestação de 

um serviço de qualidade, garantindo a protecção contra os efeitos empobrecedores da 

doença. 

Propomos definir o desempenho dos PS segundo três dimensões: 

 a cobertura, ou a medida na qual a força de trabalho presta serviços aos diversos 

subgrupos da população, fornecendo uma série de serviços necessários; 

 a produtividade4, ou o relacionamento entre o volume dos serviços produzidos e 

dos recursos utilizados; 

                                                
4 Esta é igualmente denominada de eficácia técnica. 
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 e a qualidade, a qual tem duas sub-dimensões: a técnica e o serviço. A primeira 

corresponde ao grau através do qual os prestadores prestam serviços que 

satisfazem os padrões aceites da sua profissão, melhorando os resultados; o último 

refere-se às expectativas dos utentes, no que se refere a outras dimensões, como o 

comportamento ético, o respeito pelos valores, a cortesia, etc.  

 

O desempenho dos PS, assumido como um todo, consiste na função do pessoal 

potencialmente disponível (stock), o que incluindo aqueles que participam no mercado de 

trabalho, quer sejam activos5 ou não; inclui igualmente aqueles que não participam, mas 

que são qualificados como Profissionais de Saúde e que podem tornar-se potencialmente 

activos; o desempenho é igualmente uma função das competências, no que se refere aos 

conhecimentos, às competências e às atitudes que determinam a sua capacidade de 

produção em termos quantitativos e qualitativos; e a motivação, ou seja, a vontade de 

produzir serviços na quantidade e qualidade adequadas. O stock varia de acordo com os 

fluxos das entradas (recém-formados, imigrantes, regresso permanente ou temporário 

daqueles que foram para o exterior, contratados) e das saídas (licenças temporárias, saídas 

do sector da saúde, reforma, emigração, doença, morte), cada um dos quais possuindo a 

sua própria dinâmica (Vujicic & Zurn, 2006). 

Existem diversas variáveis que influenciam a constituição dos PS e o seu modo de 

actuação. As variáveis são as seguintes: os processos educativos, que determinam a 

quantidade de trabalhadores, o tipo de trabalhadores e as competências que serão 

produzidas; os incentivos profissionais e financeiros que orientam as decisões e os 

comportamentos dos trabalhadores, como a escolha de uma especialidade, o local para 

exercer a sua prática (incluindo a decisão de emigrar), o nível de produçãode trabalho; o 

ambiente de trabalho, como por exemplo, a remuneração, as condições físicas e 

organizacionais, como a gestão participativa, o acesso à informação, o espírito de equipa; 

os recursos disponíveis para se ser eficaz e eficiente (equipamento, consumíveis, 

informação); e pelo tipo e eficácia da gestão, a qual pode ser mais ou menos participativa, 

conservadora ou inovadora, reactiva ou pró-activa, apoiante ou controladora. 

Todas estas variáveis são influenciadas pelas políticas existentes, as quais fornecem as 

orientações para acompanhar (de forma mais ou menos clara), definem as regras do jogo 

(por exemplo, nos processos de tomada de decisão) e disponibilizam os recursos 

disponíveis através da distribuição orçamental. 

                                                
5 Inclui aqueles que estão empregados e aqueles que não estão, mas que se encontram disponíveis para 
trabalhar. 
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As políticas que produzem um impacto nos PS e nos SSS são provenientes do próprio 

sector da saúde, bem como de outros sectores a nível nacional (educação, finanças, 

administração pública, trabalho e ordens) e ao nível internacional (directivas da UE sobre o 

horário de trabalho, o reconhecimento das qualificações, a mobilidade dos trabalhadores; 

"Processo de Bolonha"). 

 

 

Figura 2 – Os PS e o desempenho dos SSS 
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2.3. Dinâmica do mercado de trabalho 
 

Qualquer plano para o futuro desenvolvimento dos PS deve ter em consideração a situação 

actual, bem como as prováveis características da procura e oferta de profissionais de 

saúde. 

A procura corresponde ao trabalho (o qual pode ser expresso em termos de posições, 

horas, serviços) pelo qual os empregadores estão dispostos a remunerar. Num país como 

Portugal, existem três principais fontes principais de procura: os serviços públicos (SNS, as 

Instituições de Educação, as Forças Armadas...), as organizações privadas (hospitais, 

clínicas, seguradoras, equipamento industrial farmacêutico e médico...) e os indivíduos, 

através das despesas pessoais (do próprio bolso). A procura deve ser claramente distinta 

das necessidades, que corresponde aos requisitos baseados nas necessidades de saúde 

(número de crianças para vacinar), a algumas normas definidas por grupos profissionais, ou 

sobre algumas metas de serviço (1 médico de família por X população, ou X enfermeiros 

por médico). Deve salientar-se que a procura pode ser satisfeita através de diferentes 

respostas do mercado de trabalho – como a alteração do conjunto das competências, ou a 

substituição de mão-de-obra por novas tecnologias. Quando se avaliam as futuras 

necessidades dos Profissionais de Saúde, é importante ter em conta as opções que podem 

produzir um impacto sobre o número de trabalhadores que serão necessários por cada 

categoria profissional. 

A oferta de Profissionais de Saúde corresponde ao número de trabalhadores disponíveis 

para participar na produção dos serviços de saúde. Este é um subgrupo do stock dos 

Profissionais de Saúde que representa a oferta potencial, pois inclui aqueles que possuem 

formação para trabalhar na saúde, mas que decidiram não entrar no mercado laboral ou 

que ingressaram noutro sector. 

Duas dimensões importantes do stock e da oferta dizem respeito à sua composição, em 

termos de grupos profissionais, sexo e grupo etário, composição étnica, nacionalidade e 

distribuição por nível de cuidados, tipo de serviços e região. O stock e a oferta estão 

globalmente ajustados por diversos fluxos (entradas e saídas), que por sua vez são 

influenciados pelos seguintes determinantes: socio-demográficos (feminização, 

envelhecimento dos PS), económicos (competitividade dos pacotes de compensação, 

incentivos), legais (reconhecimento de qualificações estrangeiras), e organizacionais 

(recrutamento, colocação, promoção, processos de transferência). 

A maioria dos trabalhadores provêem do sistema educativo, embora os Portugueses que 

recebem formação no estrangeiro e os imigrantes contribuam igualmente para o stock. Além 
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disso, os trabalhadores podem ser contratados a partir do exterior para tarefas ou períodos 

específicos (como por exemplo, os contratos recentes com Cuba e o Uruguai). 

Os fluxos de saída correspondem à reforma obrigatória, à perda involuntária de pessoal 

devido a doença, à morte, à reforma prematura forçada, e à perda voluntária de pessoal 

resultante da saída para outras áreas e da emigração, a qual é analisada separadamente, 

pelo facto de possuir os seus próprios determinantes e dinâmica. Alguns dos profissionais 

que emigram podem eventualmente decidir reintegrar-se nos PS nacionais. Esta situação é 

ilustrada pela Figura 3. 

Figura 3 – Um modelo simples da dinâmica do mercado de trabalho da saúde 

 

 

 

Adaptado de Dussault et al 2009 
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Abordagem recomendada 

Os princípios que podem derivar dos elementos conceptuais acima mencionados implicam 

que a abordagem ao desenvolvimento dos PS deve basear-se em informação sólida sobre 

a procura actual e da procura futura, bem como nos objectivos definidos pelo PNS em 

termos dos serviços a disponibilizar. É igualmente necessário possuir informação sobre a 

actual configuração dos PS, a sua provável evolução, bem como sobre o mercado de 

trabalho da saúde e os factores que o influenciam. Outra implicação prende-se com o facto 

de numa situação ideal, a abordagem poderia considerar os PS como um todo, em vez de o 

fazer de modo fragmentado, concebendo uma política para médicos, outra para 

enfermeiros, etc. Haverá a necessidade de ajustar políticas específicas para grupos 

profissionais específicos, embora tal deva ser efectuado a partir de um enquadramento 

global integrado na política da força de trabalho. Estes requisitos representam uma grande 

dificuldade num contexto de informação incompleta e de fragmentação da política6 entre os 

diversos Ministérios e Organismos estatais, bem como entre as organizações profissionais. 

Outro desafio, ao nível político, consiste em reconciliar as necessidades locais e nacionais, 

bem como os interesses e os objectivos divergentes dos diversos grupos que fazem parte 

dos PS, para além de avaliar os custos e os riscos envolvidos na adopção de políticas 

específicas para a força de trabalho. 

Tendo em mente estas considerações, propomos que a formulação do Plano integrado dos 

PS no novo PNS se baseie em etapas que combinem o objectivo de construir a base de 

informação que apoia a tomada de decisão e a criação de uma base de consenso 

suficientemente sólida para que permita obter a adesão das partes interessadas no plano 

de desenvolvimento dos PS, mobilizando a sua contribuição com vista à sua 

implementação. 

 

As etapas são as seguintes:  

(1) a análise da situação actual, a qual inclui a recolha de um conjunto mínimo de dados 

quantitativos e qualitativos relevantes sobre os actuais PS, sobre o seu desempenho e 

sobre os factores que o determinam; e a identificação das questões relativas à força de 

trabalho que o novo PNS deve identificar; 

                                                
6 As decisões relacionadas com as estruturas de carreira, remuneração, condições de trabalho, 
formação, gestão de qualidade, estão sob a responsabilidade de diferentes Ministérios e 
Organismos. 
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(2) a selecção das prioridades e dos objectivos correspondentes ao período compreendido 
entre 2011 e 2016; 

(3) e a identificação das opções estratégicas, testadas quanto à sua aceitabilidade, 

acessibilidade e viabilidade, relativamente a qualquer tipo de riscos associados à sua 

implementação.  

Estas etapas seguem uma sequência lógica, embora não sejam puramente lineares, pois 

podem ocorrer novos ajustamentos, à medida que vão sendo disponibilizados novos dados. 

 

Em todas as etapas, é fundamental integrar os principais parceiros do sector da saúde, pois 

o seu apoio (ou pelo menos a sua neutralidade) será necessário em todas as etapas na 

concepção e na implementação do PNS. Por exemplo, será complicado obter o apoio para 

os objectivos específicos, caso os parceiros não concordarem em primeiro lugar com o 

diagnóstico que os justifica. 
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3. Análise da situação dos profissionais de saúde 

Tendo em conta as especificidades da situação do SSS e dos PS de um país, o tipo de 

políticas na área da saúde não podem ser meramente copiadas a partir de outros países ou 

de algum modelo padrão normativo. É fundamental basear as opções de planeamento e as 

escolhas políticas numa análise consistente da situação actual. Existem diversas 

metodologias para analisar a situação dos PS7 em determinado país, as quais podem 

fundamentar o processo de realização de pareceres sobre o desempenho dos PS. Isto é 

realizado através de uma análise da informação disponível, a qual, por definição, é 

imperfeita e incompleta, à luz dos princípios, valores e objectivos através dos quais, os 

planeadores (decisores) se orientam. Uma estratégia eficaz inclui no mínimo o seguinte: 

1. A recolha de dados e informações disponíveis, bem como a avaliação da sua 

credibilidade validade. É particularmente importante verificar se existe uma dupla 

contagem de pessoal (casos de múltipla contratação) e se os inquéritos ou os relatórios 

são utilizados como fonte de informação, quer os seus principais resultados e 

conclusões sejam ou não representativos. Embora possa existir uma necessidade inicial 

de recolha de dados isolados, deve se considerar a forma de como deve ser 

desenvolvido um conjunto mínimo de dados rotineiro e sustentável sobre os PS? Nesta 

fase, deve-se ter em conta a escassez de dados, para que tal não aconteça no futuro. 

2. A análise das tendências e das projecções do pessoal e das competências necessárias 

para alcançar os objectivos do PNS. Existem diversas opções para o fazer, desde as 

simples projecções demográficas dos profissionais existentes às previsões das 

necessidades de saúde, cada uma com as suas dificuldades e limitações técnicas8. O 

importante é que essas limitações sejam totalmente reconhecidas e que essa análise 

seja conduzida pela necessidade de informar ou validar a direcção política. Uma forma 

de avançar consiste numa estratégia de construção de cenários, utilizando projecções 

das diversas "realidades" possíveis, avaliando o planeamento do serviço e as 

implicações políticas de cada um destes. 

3. A identificação de desfasamentos entre a situação observada, no que se refere às 

quatro dimensões do desempenho e a situação desejada. A secção seguinte sugere a 

formulação de questões relativamente a cada dimensão, a fim de descrever a situação 

actual. No que se refere à situação desejada (desejável?), essa é uma questão de 

                                                
7
 Consultar a Organização Mundial de Saúde, Programa da Força de Trabalho da Saúde, centro de recursos; 

www.who.int/hrh/resources/en/ 
8
 Estes são avaliados em Dussault, G., Buchan, J., Sermeus, W., Padaiga, Z. (2010) 

http://www.who.int/hrh/reFontes/en/
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opções de valor, devendo preferencialmente ser realizadas mediante consulta com as 

partes interessadas. 

4. A identificação e a análise dos factores que explicam esses desfasamentos, através da 

avaliação da literatura relevante e da pesquisa das opiniões de peritos e das partes 

interessadas. 

5. A promoção de um consenso sobre a situação real e sobre aquilo que deve ser mantido, 

fortalecido ou alterado.  

 

Esta estratégia deve conduzir à identificação dos problemas e das necessidades actuais e 

futuras, as quais devem ser identificadas por uma política dos PS. A seguinte secção ilustra 

como pode ser conduzida uma análise desse tipo.  

 

3.1. Recolha de dados e informação 
 

Na ausência de uma fonte que reúna todos os dados e informações relevantes sobre os PS 

em Portugal, a identificação das fontes existentes constitui uma etapa inicial. O Anexo 1 

apresenta uma lista das principais bases de dados estatísticas, bem como comentários 

sobre os seus pontos fracos e fortes. 

Outras fontes incluem relatórios de pesquisa e inquéritos que observam os aspectos 

específicos dos PS, como a entrada no mercado de trabalho da saúde (Ordem dos 

Enfermeiros 2009), ou a satisfação dos Profissionais de Saúde (Biscaia 2004), ou o estado 

de saúde dos Profissionais de Saúde (Fronteira, Biscaia 2007). 

A análise das tendências pode basear-se em simples projecções, conforme a que foi 

conduzida pela ACSS9, que previu as necessidades de substituição dos médicos no SNS 

(ACSS 2009). As projecções demográficas baseadas nos dados das Ordens são 

necessárias para se ter um enquadramento global sobre a evolução futura dos PS. É 

necessário analisar a validade e credibilidade dos dados. Esta informação é combinada 

com projecções semelhantes para a população, podendo ser produzidas proporções 

simples de profissionais de saúde/população. Estas proporções podem ser comparadas 

com as proporções-alvo definidas pelo Ministério da Saúde (MS), como um médico de 

família por 1500 habitantes, ou pelas associações profissionais, como um oncologista por X 

pacientes que tenham sido diagnosticados com cancro. 

                                                
9 Elaborou-se um relatório em 2001 para planear as necessidades de formação dos profissionais do sector da 
saúde: Grupo de Missão. (2001). Plano estratégico para a formação nas áreas da saúde, Lisboa, Ministério da 
Saúde 
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Relativamente às normas profissionais, é necessário garantir que estas sejam baseadas 

numa análise de necessidades. Além disso, uma análise mais aprofundada pode ou deve 

ajustar as projecções, tendo em conta os factores com probabilidade de alterar a 

produtividade dos Profissionais de Saúde (o envelhecimento dos PS, as expectativas de 

estabilidade da vida profissional, a redução das horas de trabalho, os benefícios em termos 

de eficácia através do trabalho em equipa, os novos padrões de trabalho, a mudança do 

conjunto de competências, melhor integração dos serviços, a utilização de tecnologias de 

informação, etc.), bem como os factores que afectam as necessidades de serviços (o 

envelhecimento populacional, as expectativas de uma população mais bem informada, a 

mobilidade, etc.). Uma análise mais sofisticada requer melhor informação sobre as 

mudanças previstas no comportamento dos prestadores e dos utentes, bem como sobre o 

ambiente onde são prestados serviços (mudanças organizacionais e tecnológicas, evolução 

de custos, etc.). Como a previsão dessas alterações não é uma ciência exacta, a utilização 

de cenários baseados em diferentes hipóteses constitui uma abordagem valiosa. 

A identificação das necessidades e dos problemas, correspondendo às diferenças entre a 

situação existente e aquilo que é desejável, pode ser realizada através da formulação de 

uma série de questões relacionadas com as diversas dimensões do desempenho dos PS. 

São fornecidos exemplos nas Tabelas 1-3, sugerindo estratégias para apresentar respostas 

informadas. 

 

 

3.1.1. Cobertura 

As principais dimensões de cobertura que devem ser avaliadas são as seguintes: as 

categorias das necessidades de saúde, os tipos de serviços, os grupos populacionais, as 

zonas geográficas. Da mesma forma, as principais questões encontram-se descritas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análise da cobertura 

Questões Estratégia de resposta 

Os PS satisfazem todas as necessidades de saúde da 
população (por exemplo nas áreas da nutrição, da 
saúde dentária e da saúde mental ? 

Em caso negativo, quais as necessidades que não são 
abrangidas? Quais os motivos dessa situação? 

 

Uma análise sobre o grau de realização dos 
objectivos da saúde do PNS de 2004-11 fornece uma 
resposta inicial. 

A elaboração de um inquérito aos peritos e parceiros 
pode completar esta análise. 

Todos os tipos de serviços são abrangidos de acordo 
com os objectivos da política dos serviços?  
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Questões Estratégia de resposta 

O próximo PNS tem como prioridade nivelar os 
serviços, suportados pela disponibilidade de uma força 
de trabalho preparada de modo adequado, com 
médicos de família e de saúde pública, enfermeiros e 
outro pessoal. 
 
Existem desequilíbrios na distribuição de pessoal entre 
os centros de saúde, hospitais e outros serviços, como 
a reabilitação ou os cuidados ao domicílio? 

 
As tendências prováveis da evolução da composição 
dos PS para os próximos 5-10-15 anos são de 
redução, melhoria ou manutenção desses 
desequilíbrios? 

 

 
Análise da constituição e distribuição do stock  dos 
profissionais de saúde. 

 

Quantificar o número de profissionais que trabalham 
no primeiro nível e, entre eles, aqueles que possuem 
formação específica para o fazer. 

 

Análise dos dados do SNS e do sector privado 
(sendo o último o menos acessível) 

 

 

As projecções baseadas na situação actual e em 
diversos cenários, as tendências e análises de 
cenários, tendo em conta, com base nas projecções: 
(1) a evolução das necessidades da saúde e dos 
serviços (população envelhecida, maiores 
expectativas, impacto das novas tecnologias – 
farmacêutica, ICT, genética, inovação organizacional, 
etc.), para (2) a divisão e organização do trabalho na 
saúde (revisão das competências, mudança de 
tarefas, trabalho em equipa, etc.), e para (3) os 
comportamentos dos Profissionais de Saúde (nível de 
actividade, mobilidade internacional, etc.). 

Articulação entre as competências adquiridas e as 
necessidades da população (saúde mental, doenças 
crónicas, deficiências, geriatria, cuidados paliativos, 
VIH, saúde dos imigrantes e objectivos de reforma: - A 
formação fornece as competências clínicas e 
comportamentais adequadas?  

Análise do conteúdo da formação curricular, 
definições de funções, e descrição de funções; 
consulta de peritos. 

 

 

A distribuição geográfica dos PS é consistente com a 
distribuição das necessidades dos serviços de saúde? 

Quais são as necessidades não satisfeitas? Quais as 
causas dos desequilíbrios? 

Quais são as intervenções que estão a decorrer ou 
quais as intervenções planificadas para corrigir 
desequilíbrios? 

Análise dos dados relativos ao local de prática, tendo 
em conta que alguns serviços (como por exemplo a 
medicina familiar) exigem a presença de Profissionais 
de Saúde com um trabalho próximo com os utentes, 
enquanto outros, como a neurocirurgia ou os 
transplantes, beneficiam em termos de produtividade 
e de qualidade, pelo facto de se concentrarem num 
número limitado de locais. 

Os inquéritos para identificar as causas das 
dificuldades de recrutamento e de retenção dos 
Profissionais de Saúde devem ser mais detalhados. 

 

3.1.2. Produtividade 

A eficiência técnica pode ser analisada nas suas dimensões de produção, como por 

exemplo, o resultado por profissional ou grupos de profissionais, e da relação custo/eficácia, 

através de comparações entre diferentes combinações de utilização de trabalhadores, como 

o trabalho em equipa, mais enfermeiros por cada médico, ou da distribuição de tarefas entre 

profissionais, como por exemplo, os direitos à prescrição dos enfermeiros. A produtividade 

está muito mais dependente da forma como o trabalho está dividido (quais as tarefas que 
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cada grupo de profissionais está autorizado a realizar que executa na realidade), 

organizado e gerido. Além disso, o acesso a ferramentas que melhorem a produtividade, 

como melhor equipamento de diagnóstico, sistemas de informação e internet, constituem 

contributos importantes para a produtividade. A Tabela 2 apresenta as questões relevantes. 

 

Tabela 2 - Análise da eficácia técnica 

Questões Estratégia de resposta 

Quais os resultados (Outputs) das 
profissões, como a dos médicos, dos 
farmacêuticos ou dos médicos-
dentistas? (estes foram seleccionados 
pelo facto de existirem indicadores 
mensuráveis disponíveis) 

Quais os resultados (Outputs) para cada 
categoria da organização de saúde? 
(Para obter a produtividade dos PS 
como um todo) 

Quais as alterações existentes durante o 
PNS entre 2004-2010? 

Existem variações entre as 
organizações? Como é que estas podem 
ser explicadas? Como é que as 
organizações de saúde Portuguesas se 
comparam ao nível internacional?  

Quais os factores (estratégias ou 
práticas de RHS) que influenciam a 
produtividade de forma positiva ou 
negativa? 

 

 

A distribuição actual de tarefas entre os 
PS é eficaz em termos de custos? 

Os Profissionais de Saúde têm acesso 
às ferramentas e aos equipamentos 
conhecidos por terem um efeito positivo 
na produtividade? 

  

 

Análise das estatísticas da ACSS e dos relatórios dos hospitais 
privados. 

As estatísticas recolhidas por rotina podem não estar disponíveis 
para outros grupos para além dos médicos e não para todas as 
especialidades. Podem ser necessários estudos especiais, que 
combinem a análise de dados com as amostras dos prestadores e 
pesquisas qualitativas.  

 

 

 

 

Os estudos sobre os níveis de satisfação e de motivação dos 
prestadores podem ajudar a interpretar as variações dos níveis de 
produtividade. Por exemplo: o trabalho em equipa (integração de 
nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos em equipas clínicas), a 
formação na utilização de novas técnicas e ferramentas de 
comunicação, na adaptação a estratégias para reduzir a 
necessidade de hospitalização (cirurgia diária, cuidados ao 
domicílio), redistribuição de pessoal entre serviços 
(maioritariamente em centros de saúde), delegação de tarefas 
(direito ao diagnóstico e à prescrição para os enfermeiros, utilização 
de higienistas dentários), incentivos profissionais e financeiros 
(perspectivas de desenvolvimento de carreiras, acesso à formação 
contínua, remuneração ligada ao desempenho), e melhor ambiente 
gestão (consultar o exemplo dos "Hospitais-atractivos").  

Auditoria e/ou Avaliação de organizações; 

Comparações internacionais, revisão literária, análise de 
custo/eficácia. 

 

3.1.3. Qualidade (técnica, serviços) 

Não é fácil avaliar os diversos aspectos das dimensões de qualidade do desempenho dos 

PS, visto que as definições da qualidade e dos resultados não são unívocas. As principais 

questões a colocar referem-se aos aspectos técnicos daquilo que os Profissionais de Saúde 

fazem e aos aspectos relacionados com a forma como o fazem (qualidade dos serviços) 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 – Análise da qualidade 

Questões Estratégia de resposta 

Quais as fontes das normas profissionais? 
Em que medida é que os Profissionais de 
Saúde respeitam as normas técnicas 
definidas pela profissão e pelas 
organizações nas quais trabalham? 

De que forma é que a qualidade técnica é 
supervisionada e avaliada (inspecção, 
elaboração de relatórios) e por quem 
(Ministério da Saúde, Inspecção da Saúde, 
Ordens, grupos de qualidade em hospitais e 
centros de saúde)?  

Quais as estratégias utilizadas para manter 
e melhorar a dimensão técnica dos 
resultados dos profissionais de saúde? 
Existem mecanismos para supervisionar e 
reportar erros?  

O que sucede às reclamações formais dos 
utentes? 

Quais as medidas tomadas para impedir e 
eventualmente corrigir erros técnicos? 
Formação, acreditação, directrizes, 
sanções?  

Existem mecanismos para garantir que os 
Profissionais de Saúde tenham as 
competências adequadas e as utilizam de 
forma apropriada? Em que medida é que 
esses mecanismos são eficazes? As 
profissões de saúde são submetidas em 
auditorias clínicas e têm feedback?; Os 
Profissionais de Saúde comprometem-se a 
frequentar acções de formação de 
reciclagem e de desenvolvimento? 

Análise de relatórios e de estudos de qualidade realizados por 
associações e Ordens, órgãos de acreditação, relativos aos 
dados sobre erros médicos; a realização de inquéritos aos 
prestadores pode constituir uma fonte adicional de informação. 

Em que medida é que o desempenho dos 
Profissionais de Saúde oferece uma qualidade de 
serviço às legítimas expectativas e necessidades 
não clínicas dos utentes, como o respeito, a 

empatia e a informação adequada?  

A análise de inquéritos de satisfação, como aqueles que foram 

conduzidos nas USF ou por grupos de utentes (Relatório 

Europeu da Saúde de 2009), bem como através de estudos 

qualitativos, os quais podem fornecer os elementos de resposta. 

A análise da situação dos PS invoca igualmente a explicação de desfasamentos de desempenho 

observados. Estes podem estar relacionados com as características do stock dos profissionais 

disponíveis, bem como com a dinâmica da sua evolução, tipo, adequação e qualidade das 

competências (conhecimentos, competências, atitudes) dos profissionais de saúde, a sua 

motivação para contribuir para uma melhor cobertura, produtividade e qualidade ou, mais 

provavelmente, uma combinação dos três e das limitações/facilitadores do sistema dos serviços e 

da sua organização e gestão (Figura 2). A análise detalhada destas dimensões, das políticas e 

dos factores organizacionais, que os fazem variar, está para além do âmbito do presente relatório, 
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embora possam ser efectuadas observações preliminares, com vista a começar a identificar as 

questões a analisar. 

Finalmente, uma análise da situação que não seja aceite pelos parceiros não conduzirá 

provavelmente a políticas eficazes. Caso não exista um consenso, tal como acontece 

actualmente, no que diz respeito ao número suficiente de médicos e enfermeiros, ou sobre a 

divisão do trabalho que deve ser realizada entre eles, qualquer política terá a possibilidade de vir a 

encontrar resistência. É importante que exista um processo para informar e envolver os parceiros 

na validação desta informação. As estratégias para o fazer incluem (1) a implementação de 

grupos de trabalho ou de referência locais ou nacionais; (2) o desenvolvimento de uma estratégia 

de comunicações ligada ao PNS; o desenvolvimento de um “CLEARINGHOUSE” de informações  

sobre RHS, acessível a todos, e (4)  consultas sobre versões sucessivas de relatórios de analise 

da situação dos RHS. Existem modelos de análise situacional (Bossert et al.2007) que podem ser 

adaptados ao contexto de Portugal. 

A fim de ilustrar o processo proposto, oferecemos uma leitura preliminar da situação dos PS em 

Portugal, com base nos dados disponíveis (o Anexo 2 apresenta uma série de tabelas com dados 

sobre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e médicos-dentistas, sobre as quais existe mais 

informação) e uma revisão das fontes documentais já seleccionadas (Tabela 4). 

Existem dados sobre outras profissões activas no SNS, embora existam poucos dados 

sobre a força de trabalho do sector privado, particularmente sobre aquela que pertence ao 

sector informal. A informação sobre as seguintes variáveis constitui uma base mínima para 

avaliar o stock dos profissionais de saúde:  

 Número total de indivíduos (número de pessoas e ETI); 

 Taxa de crescimento; 

 Distribuição geográfica; 

 Distribuição por nível de cuidados, tipo de organização (hospital, centro de saúde) 

sector público/privado; 

 Proporção: profissionais de saúde/população, indivíduos e ETI, proporção 

enfermeiros/médico, diversas proporções técnicos/médico, indivíduos e ETI; 

 Habilitações Literárias dos RHS: entradas (recém-formados, imigrantes, contratados, 

aqueles que regressam), número de locais disponíveis, de candidatos, de admitidos, 

de entradas, de licenciados, número de programas (graduação/pós-graduação), 

número de professores a tempo inteiro/parcial, perfil demográfico, nível educacional 

(doutoramento, Mestrado, outro), proporções estudantes/professor, estudantes em 
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formação no estrangeiro, saídas (aposentados, emigrantes, taxas de perda de 

pessoal), saídas (taxas de aposentados, de emigrantes, de perdas de pessoal). 

 

As observações sobre as estatísticas disponíveis relativamente aos quatro grupos melhor 
documentados indicam o seguinte: 

 Um contínuo crescimento do número de médicos, enfermeiros, médicos-dentistas e 

farmacêuticos por 100.000 habitantes desde o ano 2000. A taxa de crescimento 

mais elevada verificou-se entre os médicos-dentistas, provavelmente devido ao 

número de imigrantes, sendo a mais reduzida na proporção de médicos/100.000 

habitantes. O número de habitantes por médico diminuiu desde os anos 90 no país 

como um todo e em todas as regiões, incluindo nos Açores e na Madeira; a 

proporção de Portugal é ligeiramente superior ao dos 15 países da UE (3,6 vs 3,4 

em 2008). 

 Um rápido processo de feminização da profissão médica, como na maioria dos 

países comparáveis. A percentagem de médicas do sexo feminino é actualmente 

superior à percentagem de médicos do sexo masculino nos grupos etários inferiores 

(abaixo dos 31 anos, dos 31 aos 40 anos e dos 41 aos 50 anos); é uma questão de 

tempo, até que as mulheres se tornem uma maioria na área da medicina; 

 A proporção de enfermeiros/100.000 habitantes aumentou, embora o mesmo não 

tenha sucedido com a proporção de enfermeiros/médico, a qual se manteve desde 

2002 em cerca de 1,2 enfermeiros por médico. Estas proporções são as segundas 

mais baixas entre a UE-15
10

. Nas Unidades de Saúde Familiar (USF), o número de 

médicos e de enfermeiros é aproximadamente equivalente
11; 

 A densidade mais elevada de médicos situa-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(RLVT), sendo a mais baixa nos Açores: para cada médico nos Açores existem 2,2 

médicos na RLVT; 

 Uma baixa percentagem de enfermeiros especialistas; 

 Uma percentagem em lento crescimento de enfermeiros do sexo masculino, à 

medida que vão entrando na profissão jovens do sexo masculino; 

                                                

10
 Em 2008, a proporção em Portugal era 5,3, a da UE-15, 7,7. Dinamarca, 14,2, França. 8,9, Holanda, 10,9 

(Base de dados HFA) 

11
 As of October 2010, there were 255 USF, in which 1809 physicians and 1827 nurses worked. 
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 Uma força de trabalho de enfermeiros jovem: em 2009, 49,3% tinha uma idade 

inferior a 40 anos. A média das idades é mais baixa em Portugal do que noutros 

países da UE-15, como a Dinamarca ou o RU, bem como no Canadá e nos EUA, 

( ICN 2008); 

 Uma elevada concentração de enfermeiros na RLVT em números absolutos; no 

entanto, a Madeira e os Açores possuem a mais elevada proporção de enfermeiros 

por 100.000 (795 e 702 enfermeiros por 100.000 habitantes em 2009). Em Portugal 

Continental, a Região de Saúde do Norte tem a densidade de enfermeiros mais 

elevada; para cada enfermeiro no Algarve, existem 1,6 enfermeiros nos Açores. Em 

Portugal Continental, a assimetria é inferior: para cada enfermeiro no Algarve, existe 

1,2 na Região de Saúde do Norte; 

 Uma percentagem de médicos e enfermeiros do SNS que trabalham nos cuidados 

de saúde primários12 (CSP) que é metade daquela que trabalha em hospitais ou 

noutras serviços de saúde. Desde 1998, o número de médicos que trabalham nos 

CSP diminuiu de facto (-6,6% entre 1998 e 2007). O número dos outros Profissionais 

de Saúde aumentou durante o mesmo período de tempo: técnicos superiores de 

saúde, 105%; enfermeiros, 16%; e técnicos de diagnóstico e terapeutas, 41%; 

 Uma elevada percentagem dos farmacêuticos que trabalham em farmácias 

comunitárias; 40% dos farmacêuticos têm idade inferior a 35 anos; e 36% que 

trabalham na RLVT, a qual possui a densidade mais elevada, sendo a mais baixa 

nos Açores. Para cada farmacêutico nos Açores existem 2,6 na RLVT. Em Portugal 

Continental, a assimetria é inferior; para cada farmacêutico na Região de Saúde do 

Algarve existem 1,9 farmacêuticos na RLVT; 

 A maioria dos médicos-dentistas trabalha quer nos distritos de Lisboa e Porto; a 

Região de Saúde do Norte possui a densidade mais elevada de médicos-dentistas, 

sendo que o Alentejo possui uma densidade inferior: para cada dentista na Região 

de Saúde do Alentejo existem 2,4 na Região de Saúde do Norte; 

 Algumas categorias profissionais e algumas regiões possuem carências mais 

elevadas e crónicas do que outras (lugares por preencher durante longos períodos). 

As carências devem ser quantificadas e explicadas. 

                                                

12
 O CSP parece corresponder aos ambientes não hospitalares nas estatísticas do SNS. Nos termos da OMS 

(2008), os cuidados primários (como a prevenção, a promoção) podem ser prestados em todos os tipos de 

ambientes. A utilização da expressão deve-se rever. 
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Os dados relativos ao sector privado devem ser analisados com atenção: em primeiro lugar, 

a definição de "sector privado” pode variar entre fontes. A fonte dos dados abrange apenas 

parcialmente as organizações que fornecem os serviços privados, não sendo possível 

afirmar qual a percentagem incluída. Finalmente, como se sabe que a dupla contratação é 

significativa, alguns indivíduos (em número que não conseguimos determinar) podem ser 

contados como profissionais simultaneamente no sector público e privado. Tendo em mente 

essas reservas, podemos observar o seguinte: 

 A maioria dos médicos do sector privado trabalha na RLVT: no ano 2000, dois terços 

tinham idade inferior a 50 anos. Esta percentagem foi reduzida para 52% em 2007; 

 O número de enfermeiros que trabalha no sector privado cresceu entre 2000 e 2005 

(+147%). A percentagem de enfermeiros especializados no sector privado cresceu 

de modo significativo entre 2000 e 2007 (840%), embora se refira a números 

pequenos (de 33 para 277); 

 Mais de metade dos enfermeiros do sector privado trabalham na RLVT; praticamente 

metade destes enfermeiros possui idade inferior a 30 anos (2007); 

 Quarenta por cento dos farmacêuticos que trabalham no sector privado são da 

RLVT. Em 2007, 72% dos farmacêuticos que trabalhavam no sector privado tinham 

idade inferior a 40 anos; 

 A Região de Saúde do Norte tem a maior percentagem de médicos-dentistas a 

trabalhar no sector privado; 

Os dados relativos à área de educação ajudam a projectar o resultado futuro dos 

diplomados, e indicam o seguinte: 

 Entre 2000 e 2010, o número de admissões13 para a formação de médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e médicos-dentistas tem crescido numa base contínua; o 

crescimento inferior nas admissões foi registado para os médicos-dentistas, sendo o 

mais elevado para os médicos (quase 5 vezes maior);  

 Relativamente aos enfermeiros, o número de admissões cresceu entre 2000 e 2002 

e entre 2004 e 2005. Nos anos remanescentes verificou-se uma diminuição do 

número de admissões (mais pronunciado em 2008, com menos 14,8% de 

admissões comparativamente a 2007); 

                                                
12

 Os dados sobre as admissões são produzidos pela Direcção-Geral da Educação Superior; Departamento da 
Modernização e dos Recursos da Saúde; MCES-OCES, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ensino 
Superior, Observatório da Ciência e do Ensino Superior. Está completo para as instituições públicas, mas tal 
pode não acontecer para as privadas. O mesmo se aplica aos dados sobre as candidaturas, pois durante alguns 
anos, foram observadas menos candidaturas do que admissões. 



24 

 

 Nas farmácias, o número de admissões tem crescido todos os anos, apesar de se 

verificarem diferentes percentagens. A única excepção foi o ano de 2003, quando 

poucos farmacêuticos foram admitidos comparativamente ao ano de 2002; 

 O crescimento mais elevado na admissão dos médicos-dentistas ocorreu em 2004 

(mais 11,4% do que no ano anterior). Em 2003, 2005 e 2008, verificou-se um 

crescimento negativo, de -3,8%; -3,7% e -10,3%, respectivamente; 

 O crescimento médio anual dos licenciados entre 2000 e 2008 é positivo para os 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e para os médicos-dentistas, excepto para os 

últimos em 2004, em que se verificou uma redução de 41%. 

 Para os enfermeiros, o número de licenciados variou de um ano para o outro, como 

resultado da introdução do grau universitário (licenciatura) em enfermagem no ano 

de 1999; os licenciados incluíam os estudantes que se registaram directamente no 

novo programa e os enfermeiros que melhoraram a sua formação. 

É necessário realizar uma análise mais aprofundada sobre o seguinte: 

 

 Taxas de participação no mercado laboral da saúde. 

 Número de posições (preenchidas, não preenchidas – durante quanto tempo?) nos 

serviços públicos, tendências temporais, ao nível de cuidados, tipo de organização, 

por região. 

 Número de posições (preenchidas, não preenchidas – durante quanto tempo?) nos 

serviços privados, tendências temporais, por nível de cuidados, tipo de organização, 

por região. 

 Dupla contratação: dimensão do fenómeno, perfil dos trabalhadores no activo, taxas 

de perda de pessoal do pessoal do SNS e motivos,  

 Horas trabalhadas, equivalentes a tempo inteiro no sector público e privado. 

 Níveis remuneratórios (salário, benefícios, subsídios, incentivos) no sector público e 

privado. 

 Tipo de contratação (contrato, função pública, disponível, a tempo parcial, a tempo 

inteiro). 

 Taxas de desemprego por profissão, duração do desemprego, tempo necessário 

para entrar no mercado (trajectória entre a graduação e o primeiro emprego). 
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 Subemprego: trabalhadores que trabalham menos horas do que o desejado; por 

exemplo, médicos-dentistas que poderiam receber mais pacientes 

 Rotatividade (admissões, demissões, por origem e destino); taxa de estabilidade; 

taxas de absentismo. 

 Diferenças entre as candidaturas às escolas profissionais, taxas de admissão, taxas 

de licenciados e os motivos da perda de pessoal14. 

 Perfil do pessoal docente. 

 Mecanismos para avaliar a qualidade do ensino; Variações nas estratégias 

pedagógicas. 

 Políticas, incluindo as leis e as regulamentações, dirigidas explicitamente aos PS. 

 Outras políticas relevantes (função pública, idade de reforma, penalizações por 

reforma antecipada, educação). 

 Directivas Europeias e outros processos regionais (ex. Bolonha) 

 Regulamentação profissional (papel e actividades das Ordens, acreditação, 

mecanismos de verificação da qualidade, nova certificação, reconhecimento de 

qualificações de profissionais estrangeiros). 

 Condições de trabalho, qualidade do ambiente de trabalho, exposição a riscos 

 Processos de gestão do pessoal: recrutamento, promoção, transferência, avaliação, 

descrição de funções/definição de papéis. 

 Estruturas de gestão, processos de tomada de decisões  

 Relações laborais: sindicatos, associações profissionais, mecanismos de 

negociação, greves, principais questões. 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Não existe base de dados disponível sobre as candidaturas, mas existe uma sobre o número de 
vagas disponíveis e o número de admissões. 
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Tabela 4 – Observações adicionais 

 

Fonte Comentários sobre a situação dos 
PS 

Propostas/recomendações 

PNS 2004-2010 O Plano tem uma estratégia 
limitada relativamente à 
sustentabilidade dos recursos 
humanos para a saúde. Poderia 
ter focado o aumento da carência 
de RH, devido a um desequilíbrio 
nos recursos humanos. A falta de 
pessoal em geral é progressiva e 
aplica-se particularmente aos 
profissionais dos cuidados de 
saúde da Medicina Familiar, e 
agravar-se-á com a reforma de 
cerca de 20% dos médicos nos 
próximos cinco anos (páginas 21, 
22). Este desequilíbrio (provocado 
por exemplo, por uma 
concentração nas grandes 
cidades e pelas carências 
substanciais nas zonas rurais) 
pode vir a piorar com a prática da 
dupla contratação de 
Profissionais de Saúde no sector 
público e privado. Não parece 
existir um panorama preciso do 
conjunto de actividades dos 
Profissionais de Saúde disponível 
a nível nacional, nem qualquer 
informação relativa à dupla 
contratação 

O facto de não existir 
monitorização constitui uma falha 
importante no Plano, 
particularmente tendo em conta 
que a pressão sobre os recursos 
humanos pode resultar na 
crescente migração dos médicos 
para o sector privado, podendo 
comprometer o acesso aos 
cuidados por parte dos pacientes 
pertencentes ao SNS. Os 
problemas relativos aos recursos 
humanos para a saúde reflectem 
uma relativa falta de políticas e 
planeamento a longo prazo no 
passado. Este é certamente um 
dos maiores desafios que o 
Sistema de Saúde Português terá 
que enfrentar nos anos vindouros 

Um aumento do número 
total dos Profissionais de 
Saúde não resolve o 
problema do ajustamento 
dos recursos humanos da 
saúde às necessidades da 
população a nível local ou 
se esses recursos são 
eficazmente utilizados no 
sistema. (página 16) 

É necessário realizar uma 
investigação mais 
aprofundada sobre os 
recursos humanos para a 
saúde, a fim de melhorar as 
evidências disponíveis para 
fundamentar a tomada de 
decisão (página 21)) 
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Fonte Comentários sobre a situação dos 
PS 

Propostas/recomendações 

(página 9). 

Biscaia, Martins, Carrolo 
(2007) 

Não existe uma política de RHS 
ou inclusivamente uma estratégia 
sobre os RHS em Portugal 
(p.282).  

Não existe uma abordagem 
sectorial para a formação pré-
serviço de RHS (Ministério da 
Educação), o Ministério da Saúde 
e o Ministério das Finanças. 
Consequentemente, Portugal tem 
vindo a contratar RHS 
estrangeiros, nomeadamente 
enfermeiros e médicos. 
Os critérios para a distribuição 
dos RHS pelos diversos níveis do 
SNS não são claros e são 
insuficientes. 
Crescimento das condições de 
trabalho precário. 

Sistemas remuneratórios 
insuficientes e inadequados  

 

Conjunto de competências mais 
variado 

Reavaliar soluções, porque 
não existem evidências 
suficientes com base nas 
melhores práticas. 

Fronteira, Biscaia (2007) 
Os Profissionais de Saúde 
Portugueses não sofrem mais 
problemas de saúde do que a 
população em geral.  

 
Eles avaliam a sua saúde de igual 
forma à da população em geral.  
 
Indicam comportamentos de 
saúde mais saudáveis (fumar, 
ingestão de bebidas e exercício 
fisico). 
 

A sua assiduidade laboral é 
inferior á da população em geral.  

 

OMS (2009) 
Um dos desafios críticos para a 
sustentabilidade do Sistema de 
Saúde Português refere-se aos 
recursos humanos para a saúde. 
 

Em termos de despesas totais, a 
percentagem da despesa com os 
recursos humanos da saúde tem 
sido historicamente elevada em 

Desenvolver estratégias de 
recursos humanos para a 
saúde, que incluam o 
planeamento adequado do 
número e do conjunto de 
competências, salientando o 
âmbito profissional da 
prática e esclarecendo o 
papel das ordens. 
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Fonte Comentários sobre a situação dos 
PS 

Propostas/recomendações 

Portugal, devido a uma 
percentagem significativa dos 
pagamentos por horas 
extraordinárias. Esta situação 
conduziu a medidas de contenção 
de custos, o que, entre outros 
factores, levou os Profissionais de 
Saúde a mudarem-se do sector 
público para o privado, a tempo 
parcial ou a tempo inteiro. 

Desenvolver uma estratégia 
integrada de Recursos 
Humanos para a saúde, 
através da colaboração por 
parte dos diversos 
parceiros, esclarecendo e 
promovendo o papel das 
organizações profissionais, 
no que respeita à política 
dos recursos humanos para 
a saúde. 

A falta de dados sobre os 
recursos humanos da saúde 
no sector privado em geral e 
sobre a dupla contratação 
em particular constituem o 
principal problema, pois 
sem esta informação, o 
planeamento é ainda mais 
difícil. 

As preocupações actuais 
relacionadas com os 
recursos humanos para a 
saúde revelam a 
necessidade de desenvolver 
políticas a longo prazo e de 
melhorar as competências 
de planeamento nesta 
matéria. 

O Ministério da Saúde deve 
desenvolver uma estratégia 
integrada relativamente aos 
recursos humanos para a 
saúde. Esta política deve 
analisar os desequilíbrios no 
conjunto das competências 
dos profissionais no âmbito 
dos recursos humanos da 
saúde, incluindo as 
alterações no âmbito da 
prática dos profissionais. 
Devem ser introduzidos 
incentivos para corrigir os 
desequilíbrios actuais. 
Devem ser promovidos 
mecanismos para incentivar 
a colaboração dos múltiplos 
parceiros no 
desenvolvimento dos 
recursos humanos da 
saúde, esclarecendo o 
papel das organizações 
profissionais. 

. 
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 Não existe uma política explicitamente relacionada com os PS ligada ao Plano Nacional de 

Saúde.  

 Os decisores políticos dos outros sectores dão pouca relevância ao impacto das suas decisões 

nos PS. 

 O papel das Ordens continua a ser definido de forma vaga, e os mecanismos de 

responsabilização são fracos. 

 A tomada de decisões relativamente aos PS continua a ser centralizada.  

 Prevalece uma gestão tradicional.  

 A regulamentação dos PS no sector privado é fraca. 

 A regulamentação do reconhecimento das qualificações dos profissionais imigrantes carece de 

consistência (múltiplos mecanismos: Ordem dos Médicos, Ministério da Tecnologia e Ensino 

Superior, Faculdades) 

 As greves são frequentes e perturbam os serviços; os mecanismos de prevenção de 

paralisações parecem ser fracos. 

 
Com estes dados e informações, podem ser identificados os problemas, as necessidades ou os 

riscos para futura análise e validação, bem como para discussão, tendo em mente a advertência 

que, na ausência de um sistema de informação integrado e de padrões relativos à recolha de 

dados sobre os RHS, é difícil apresentar um panorama abrangente dos PS no país. As questões 

apresentadas na Tabela 5 têm um impacto em todas as dimensões do desempenho dos PS. Por 

exemplo, a proporção reduzida de enfermeiros/médico indica em primeiro lugar um problema de 

produtividade e custo/eficácia, visto que os médicos têm que realizar tarefas que poderiam ser 

facilmente delegadas. Tem igualmente um impacto sobre a cobertura, pois os médicos observam 

menos pacientes devido à falta de tempo, resultando no crescimento de longas listas de espera. 

Finalmente, os enfermeiros com excesso de trabalho, devido ao seu número reduzido de 

profissionais podem cometer mais erros prestando uma fraca qualidade de serviço aos utentes. 

 

Tabela 5 - Problemas com os RHS em Portugal 

Problema Comentário 

O número de médicos de família não vai de 

encontro à prioridade atribuída ao alargamento da 

cobertura da USF. 

 

A coordenação entre as políticas de saúde e de educação 

deve ser avaliada, bem como a coordenação entre as 

políticas e as práticas (por exemplo, a distribuição dos 

locais é consistente com as políticas, particularmente com 

aquelas que se referem ao alargamento da medicina 

familiar?) 

Opções/estruturas de carreira: devem se analisar 

novamente os incentivos para as diferentes especialidades 

médicas. 

 

Baixa taxa de enfermeiros por médico. Indica que a produtividade e o custo/eficácia podem não 
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Problema Comentário 

 
ser ideais (conforme poderiam indicar as comparações 

internacionais). Esta situação acontece num contexto de 

desemprego de enfermeiros. 

Existe falta de determinadas categorias de pessoal 

no SNS; existem posições não preenchidas ao 

nível USF-ACES. Outros profissionais que 

necessitam de documentação mais adequada são 

os seguintes: Oncologistas e radioterapeutas; 

psicólogos, nutricionistas, epidemiologistas, 

terapeutas ocupacionais, etc. 

As zonas rurais e remotas apresentam o maior 

risco de falta de pessoal. 

As carências do SNS devem-se a uma falta de 

profissionais disponíveis (stock insuficiente, o que não 

parece ser o caso, tendo em conta a existência de 

desemprego), ou a outros motivos (procedimentos de 

recrutamento ineficazes, condições de trabalho pouco 

atractivas, perdas para o sector privado, reforma 

antecipada)? 

 

Desemprego, particularmente dos jovens 

enfermeiros. Existe igualmente a possibilidade do 

subemprego. 

 

O crescimento da precariedade do trabalho deve ser 

documentado. 

É necessário explorar os motivos para o desemprego e 
subemprego. 

Qual a contribuição da imigração para os PS 

Portugueses? Qual o impacto da mobilidade da UE 

e das directivas do reconhecimento de 

qualificações? 

 

 

Há perdas de Profissionais de Saúde para a 

emigração (número, perfil, destino, motivos para 

emigrar?) e simultaneamente o país contrata no 

estrangeiro. 

. 

Necessita de documentação. 

Qual o processo e o impacto da eventual integração de 

estudantes de medicina licenciados em universidades 

estrangeiras? 

Os trabalhadores imigrantes vão permanecer a curto ou a 
longo prazo? 

Qual o papel das agências de recrutamento? (Ligações 
Profissionais, CLR Health Jobs, HCL International, Best 
Personnel Limited, Contexte médical, Moving People).Qual 
o impacto da procura internacional (incluindo Angola) dos 
PS Portugueses? 

Quais as vantagens/desvantagens de contratar a partir do 

estrangeiro? Porquê essa necessidade? 

Existem desequilíbrios na distribuição: skill-mix ao 

nível dos cuidados (considerados insuficientes nos 

cuidados primários, apesar de definidos como uma 

prioridade); ao nível da área geográfica. 

A formação de mais prestadores (ex.: novo programa de 

medicina em Aveiro) vai solucionar a distribuição 

geográfica e outros desequilíbrios? 

 

Monitorização das perdas do sector público para os 

serviços privados. 

 

É necessário documentar melhor os motivos de saídas do 

SNS, como o impacto das penalizações pela reforma 

antecipada (passando de 4,5% por ano para 6% por ano), 

as quotas para as promoções, os níveis salariais, a rigidez 

das condições de trabalho – tempo parcial, reforma 

gradual. Além disso, qual o impacto da formação dos 

internos? 

Em que profissões prevalece maioritariamente a dupla 

contratação? Qual o seu impacto no acesso aos serviços, 

nos custos totais na saúde e na qualidade dos serviços 

públicos. 

Como regulamentar a dupla contratação? A 

regulamentação actual é adequada?  

Como explicar as flutuações do número de 

admissões nos estabelecimentos de ensino 

profissionais? 

 

Como é que Portugal se compara a outros países com 

populações comparáveis em termos de imigrantes? 

O processo de abertura de uma faculdade/estabelecimento 

de ensino é adequado? Qual o papel do Ministério da 

Educação, do Ministério da Saúde e das 

Ordens/associações? 

O que se sabe sobre as tendências das 



31 

 

Problema Comentário 

candidaturas/tendências de consumo/perda de pessoal 
durante a formação? 

Necessidade de uma política de recursos humanos 
para a saúde: 

 

Esta situação levanta as seguintes questões: que 

conteúdos e períodos são abrangidos? Quem o faz? Quem 

deve ser o responsável? Quais são os recursos de 

implementação? Como abranger os sectores público e 

privado? Os Profissionais de Saúde devem ser geridos a 

nível descentralizado (fora da administração do Função 

pública)? 

O papel das Ordens na protecção do público contra 
a prestação de cuidados de baixa qualidade e na 
regulamentação da força de trabalho da saúde; de 
que forma é garantida a qualidade da formação?  

De que forma é que as boas práticas são 
comunicadas aos profissionais? Como é 
supervisionada a sua utilização? 

Analisar o problema da regulamentação das clínicas 

privadas (a maioria exerce actividade sem uma licença 

para o efeito); 

Avaliar a função e o desempenho da Entidade Reguladora 

da Saúde, a função da Agência de Avaliação e Acreditação 

do Ensino Superior, criada em 2007. 

 

Existe uma necessidade de adaptar as condições 

de trabalho aos PS de uma faixa etária superior, às 

novas expectativas dos trabalhadores mais jovens, 

a uma Medicina com mais elementos do sexo 

feminino e com mais elementos do sexo masculino 

na enfermagem. 

As escolas e os empregadores dos Profissionais de Saúde 

devem acordar quais as adaptações necessárias para 

garantir que tal aconteça. O que é normalmente realizado 

sob a responsabilidade de agências de acreditação. 

 

O impacto do turismo médico sobre a procura de 

Profissionais de Saúde (ex.; cuidados dentários). 

Necessita de documentação. 

 

Existe espaço para rotatividade de tarefas, e para a 

delegação de tarefas, particularmente de médicos 

para enfermeiros e para outros técnicos e auxiliares 

(mesmos em novos grupos profissionais). Existe 

igualmente uma necessidade de observar as 

sobreposições entre as profissões, como fisiatras, 

fisioterapeutas, técnicos de saúde ocupacional, 

etc.. 

Delegação de experiências de estudo no estrangeiro: 

Suécia, Finlândia, Inglaterra, Canadá, EUA. 

 

Todos os gestores são seleccionados, formados e 

assistidos de forma ideal? 

 

Necessita de documentação. 

 

4. Prioridades, objectivos, opções políticas e estratégias 

Reagrupámos a discussão nas etapas 2 e 3 do processo de planeamento dos PS, pelo 

menos por dois motivos: em primeiro lugar, apesar de serem apresentados 

sequencialmente, na realidade, são desenvolvidos de forma iterativa. Por exemplo, reflectir 

sobre as estratégias pode sugerir que alguns objectivos devem ser revistos, como reflectir 

sobre os objectivos implica que deve ser considerada a existência de estratégias eficazes. 

O segundo motivo consiste nas decisões relativas aos quatro componentes de um plano, as 

quais devem passar no teste de exequibilidade e ser tomadas mediante consulta com os 

parceiros. 
 

É necessário definir prioridades, devido à existência de numerosos problemas e 

necessidades, difíceis de se combater em simultâneo, para além da sua importância variar. 
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Definir aquilo que é mais importante é um exercício produtivo. A selecção das prioridades 

depende dos critérios utilizados e, em certa medida, do acordo com os intervenientes, como 

um pré-requisito para o sucesso de qualquer intervenção que afecte os PS. Sugerimos que 

um conjunto mínimo de critérios inclua os seguintes factores: 

 Coerência dos valores e os objectivos básicos do Plano Nacional de Saúde, o que 

pressupõe que estes sejam explicitamente declarados: por exemplo, a equidade de 

acesso a serviços de qualidade constitui um valor expresso no futuro PNS. 

Pressupõe que o nível de cobertura seja tão completo quanto possível, o que 

significa que o preenchimento de todas as posições abertas nos centros de saúde 

deve ser considerado uma prioridade. Dentro da mesma linha, o objectivo de 

abranger toda a população nos serviços de medicina familiar torna a formação dos 

profissionais de família uma necessidade de elevada importância, sendo necessário 

observar o skill-mix da medicina familiar. 

 A urgência de tomar medidas: alguns problemas, independentemente da sua 

importância relativa, exigem uma atenção imediata, caso por exemplo sejam uma 

fonte de tensão ou conflito, ou se a sua resolução não puder ser adiada (por 

exemplo, falta de pessoal nos serviços de emergência ou em algumas 

especialidades, dando origem a longas listas de espera). 

 A importância do impacto do problema ao acesso (posições não preenchidas em 

zonas rurais ou remotas), o custo (utilização ineficaz de enfermeiros e médicos, ou 

necessidade de adquirir serviços ao sector privado), ou a qualidade dos serviços 

(falta de ou funcionamento inadequado dos mecanismos de acreditação). 

 Sabe-se que a receptividade às intervenções possui um potencial de eficácia 

adequado. Esta situação pode ser avaliada através da aprendizagem com as 

experiências no estrangeiro, com a consulta de peritos, ou através de testes 

(intervenções piloto) no terreno. Quando não se conhece nenhuma intervenção 

eficaz, o problema deve ser considerado uma prioridade para investigação. 

 O intervalo de tempo entre a intervenção e os resultados pode determinar a 

importância de se actuar com rapidez, com vista à implementação de um processo 

de mudança, mesmo que os resultados possam demorar anos a verificar-se. Como 

por exemplo a análise curricular ou a criação de novas especialidades.  

 As expectativas legítimas dos parceiros necessitam igualmente de ser consideradas, 

pois a sua concordância encontra-se entre os factores de sucesso das intervenções. 

 

Para além destes critérios pode-se adicionar outros de acordo com o contexto e com as 

prioridades existentes noutros sectores, como a Educação, o Planeamento, a Administração 
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Pública ou as Finanças Públicas. Irão sempre existir critérios não mencionados, como os 

ganhos em termos políticos ou económicos, mas num esforço para tornar mais racional o 

desenvolvimento dos PS e mais alinhado com o PNS, estes devem ser mantidos num 

mínimo. Tornar transparente o processo de definição de prioridades e objectivos pode 

contribuir nesse sentido. 

 

Com base nas observações iniciais acima expostas, as seguintes prioridades podem ser 

consideradas como potenciais: 

 Equilibrar a distribuição da força de trabalho entre os cuidados primários e outros 

níveis de serviços; 

 Analisar a constituição e o skill-mix (avaliar âmbitos de prática) dos PS, de forma a 

torná-los mais eficazes, ajustando o número de novos licenciados de forma adequada; 

 Ajustar as competências às novas necessidades, reforçando os mecanismos de 

desenvolvimento profissional contínuo para melhorar os cuidados e outros tipo de 

serviços; 

 Avaliar e reforçar o papel das Ordens na manutenção e melhoria da qualidade 

(separar claramente as funções dos sindicatos e das Ordens); 

  Identificar o problema dos desequilíbrios geográficos;  

 Regulamentar a dupla contratação e o trabalho no sector privado em geral;  

 Identificar se existe excesso ou escassez de enfermeiros, o nível de desemprego e 

subemprego da classe dos enfermeiros;  

 Promover e apoiar os serviços de saúde e a investigação relativa aos PS. 

 Efectuar auditorias para realizar recomendações de melhoria na recolha e análise de 
dados sobre os PS. 

 Efectuar auditorias para avaliar a necessidade de melhorar a gestão dos RHS e a 
capacidade política. 

O processo de selecção de prioridades implica estabelecer em primeiro lugar uma 

coerência com os princípios e os objectivos do PNS. Uma vez seleccionadas as prioridades, 

são necessários objectivos específicos, realistas e mensuráveis para a vigência do PNS 

entre 2011-2016, bem como a longo prazo. É necessário um sistema de monitorização, 

como aquele que existe para avaliar a implementação do PNS para o período 

compreendido entre 2004-2010, a fim de garantir que os políticos sejam periodicamente 

informados sobre a evolução e que sejam efectuados ajustamentos às intervenções sempre 

que necessário. Também nesta fase, é importante a aprovação dos parceiros. Para a obter, 

pode levar tempo a consultar e a negociar, mas esta deve ser considerada como um 

investimento para bem do sucesso do PNS. 
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Existem normalmente formas diferentes para alcançar os objectivos do desenvolvimento 

dos PS, e os políticos devem estar conscientes das opções e quais as estratégias 

correspondentes. Estas podem ser elaboradas a partir das lições apreendidas das últimas 

intervenções ou das experiências no estrangeiro, das recomendações de agências técnicas, 

como a OMS e a OCDE, das organizações de investigação ou das empresas de consultoria 

(consultar Links úteis na secção Referências) ou das organizações profissionais. Podem ser 

construídos cenários em torno de diferentes projecções da evolução actual dos PS e das 

necessidades dos serviços. Os cenários são utilizados para efeitos de debate e consulta, 

pois fornecem uma base para o debate informado, definindo parâmetros legítimos sobre o 

âmbito provável de mudança. São formulados com base em diversas hipóteses, formulando 

a questão: e se...? É importante que cada cenário seja analisado em termos dos seus 

custos e sustentabilidade (existem recursos financeiros disponíveis?), dos seus requisitos 

legais (podem ser implementados ao abrigo do enquadramento legal existente, ou é 

necessário alterar a legislação?) e organizacionais (existe capacidade para implementar o 

cenário, ou pode ser desenvolvida?). 

As opções e estratégias políticas devem passar o teste de exequibilidade antes de serem 

incluídas no PNS. Este abrange as dimensões da sustentabilidade (existem ou irão existir 

recursos económicos disponíveis), ao nível legal (a intervenção pode ser implementada ao 

abrigo da legislação actual ou são apenas necessários pequenos ajustamentos legais), da 

capacidade organizacional (existe capacidade técnica ou esta pode ser criada para 

implementar a opção), e da aceitação (os Profissionais de Saúde irão cooperar, os políticos 

e o público irão apoiar a mudança). Os políticos podem avaliar a sustentabilidade, a 

legalidade e a capacidade, conduzindo análises técnicas, mas a aceitabilidade exige a 

realização de consultas. Estas podem ser específicas, no formato de diálogos políticos 

sobre as propostas de desenvolvimento dos PS, ou ser incluídas em consultas mais amplas 

sobre o PNS. 
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Recomendações 

Em qualquer país, existe a necessidade de planificar mecanismos e instrumentos de 

politicas rectifiquem os desequilíbrios do skill-mix, a distribuição organizacional e 

geográfica dos Profissionais de Saúde, bem como melhorar ao nível geral o desempenho 

dos PS.  Este relatório propõe um processo que conduza a formulação do Plano 

integrado dos PS do PNS para o período compreendido entre 2011-16, bem como para 

apoiar a sua implementação a longo prazo.  

A recomendação inicial é da criação por parte do Ministério da Saúde, de um parceiro, 

uma equipa de estratégia com cerca de 6 meses de mandato, que efectue o 

mapeamento dos dados actuais e identifique as falhas, defina princípios sobre os quais 

se devem basear os PS. A equipa irá igualmente definir os objectivos gerais e específicos 

a serem integrados no PNS e submetê-los a uma consulta ampliada (apresentação de 

comentários escritos, questionário online, conferências). A constituição da equipa deve 

reflectir a configuração dos actores com interesse no desenvolvimento dos PS, por 

exemplo: as ordens, as Instituições académicas, os empregadores (SNS, e o sector 

privado), e os Ministérios das Finanças e da Administração Pública.  

A criação de uma equipa técnica que apoie a equipa de estratégia na avaliação dos 

dados existentes e na documentação dos problemas dos PS. Como ponto de partida, 

deve elaborar um relatório sobre a implementação das recomendações do PNS 2004-

2010 relativamente aos PS,  bem como um resumo dos esforços das planificações 

anteriores dos PS, tendo sempre em vista aprender com o trabalho anteriormente 

realizado. Neste mandato ir-se-ia desenvolver uma estratégia planificada, baseada em 

princípios e objectivos acordados pelos primeiros. 

A equipa constituída por 3-4 profissionais (funcionários públicos) com capacidade e 

experiência técnica de análise política, demográfica, estatística, planeamento e gestão. É 

de preferência que estejam familiarizados com as questões dos profissionais de saúde. A 

longo prazo, o trabalho desta equipa consiste em: 

 Construir a base mínima de informação sobre os PS a nível nacional, através da 

recolha e validação dos dados existentes a partir de diferentes fontes, a 

padronização de indicadores para futura recolha de dados, e através da negociação 

da colaboração de organizações que recolhem dados relevantes, como as Ordens, a 

ACSS ou outras agências como o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, e entidades reguladoras como a Entidade Reguladora 

da Saúde e a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O grupo seria 
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responsável pela concepção de um sistema de informação de Recursos Humanos, e 

pela sua gestão e desenvolvimento. 

• Elaboração de um «Relatório sobre o Estado dos PS Portugueses», que poderia 

posteriormente servir como uma linha de base para a monitorização das alterações, 

bem como os efeitos das intervenções políticas. Submeter o relatório aos parceiros 

para a sua validação. Este tipo de relatório deveria ser anual ou de dois em dois 

anos. 

• Monitorizar a implementação de uma política dos PS, bem como de outras 

intervenções. 

 Responder aos pedidos específicos provenientes do Ministérios, organismos 
governamentais e organizações não governamentais. 

 Prestar apoio técnico e colaborar na investigação sobre os PS conduzida por 

Instituições académicas  (nas quais são necessários fundos da FCT, (a qual não tem 

previsto actualmente um programa especifico na área da investigação de serviços de 

saúde) 

A equipa técnica teria a responsabilidade de solicitar aconselhamento e estudos de apoio 

ao seu trabalho (junto de especialistas). 

Num contexto de rápidas mudanças, o desenvolvimento de uma politica dos PS é um 

processo contínuo que precisa de ser apoiado. A contínua participação dos parceiros é um 

requisito permanente. Logo, justifica-se a criação de um Conselho Nacional de Recursos 

Humanos da Saúde ou um órgão semelhante que desempenhe uma função consultiva 

estratégica, com poder para efectuar recomendações politicas. Pode incluir no mínimo 

representantes das Ordens, do ACSS, dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, do Ministério das Finanças e do Ministério da Administração Pública, das 

Instituições Académicas e das entidades reguladoras. Os outros parceiros podem ser 

consultados numa base ad-hoc. 

Neste contexto, seria importante a criação de um “observatório”, o qual foque as questões 

do mercado de trabalho da saúde a longo prazo, a análise politica, as comparações 

internacionais, e outras funções como a divulgação de informação e conhecimento 

relevantes, fornecendo um espaço independente para a discussão entre os parceiros. Esta 

função pode ser desempenhada por uma Instituição Académica. 

 

Estas medidas podem ser implementadas no período de um ano, a um custo relativamente 

baixo se os parceiros forem convencidos a colaborar – não sendo considerada uma questão 

técnica, mas sim de carácter politico. 



 

37 

Referências 

Administração central do sistema de saúde (2009), Estudo de necessidades previsionais de 

recursos humanos em saúde (médicos), Lisboa, ACSS  

Amaral, A. (2005) Revisão do Plano Estratégico para a formação nas áreas da saúde. 

Grupo Missão para a saúde, Lisboa, Ministério da Saúde 

Biscaia A. (2004) Satisfação profissional dos médicos In Ordem dos Médicos ( Ed.) 

Relatório da Comissão de Avaliação das Técnicas para o Exercício da Actividade dos 

Médicos nos Centros de Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo., Lisboa, Conselho de Medicina 

 

Biscaia A, Martins J, Carrolo M. (2007) The State of the Health Workforce in Portugal. 

Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales; 47(3): 259-273. 

 

Bossert T. Bàrnighausen T., Bowser, D., Mitchell A., Gedik G.(2007) Assessing financing, 

education, management and policy context for strategic planning of human reFontes for 

health, Genebra, World Health Organization 

www.who.int/hrh/tools/situation analysis/en/index.html 

 

Conceição C, Lima C, Ferrinho P. (2007) Reforming the Portuguese health services system: 

key human reFontes for health issues. Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales; 

47(3): 241-257. 

 

Conceição, C., Ribeiro J.S. , Pereira J., Dussault G. (2009) Mobility of Health Professionals : 

National report: Portugal. Associação para o Desenvolvimento da Medicina Tropical 

(ADMT). Lisbon, Portugal, unpublished (Funded by 7th Framework programme, Grant 

agreement No.: Health-F2-2008- 223049) 

 

Dussault G., Fronteira I., Cabrai. J. (2009) Migration of health personnel in the WHO 

European Region, Copenhague, World Health Organization  

http://www.euro.who.int/   data/assets/pdf file/0010/95689/E93039.pdf 

 

http://www.who.int/hrh/tools/situation_analysis/en/index.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/95689/E93039.pdf


 

38 

Dussault, G., Buchan, J., Sermeus, W., Padaiga, Z. (2010) Assessing future health 

workforce needs, Brussels, European Observatory on Health Systems and Policy. 

(Forthcoming September 2010). 

European Commision (2008) Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels, 

EU        (Directorate        general        for        health and consumers), 

http://ec.europa.eu/health/ph systems/docs/workforce gp en.pdf 

 

European Commision (2009) Report on the open consultation on the Green Paper on the 

European Workforce for Health, EU (Directorate general for health and consumers), 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph systems/docs/workforce report.pdf  

Fronteira, I., Biscaia A. (2007) The Health Status of Portuguese Healthcare Professionals, 

Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales 2007; 47(3): 361-375. 

 

International Council of Nurses (2008), An Ageing Nursing Workforce: Facts and Figures, 

Genebra, ICN, http://www.ichrn.com/publications/factsheets/Ageing Workforce-English.pdf 

 

Ordem dos Enfermeiros (2008) Plano estratégico do ensino de Enfermagem 2008-

2010.Lisbon ordemenfermeiros.pt/index.php?page=405 ) 

 

PORTUGAL. Ministério da Saúde. Direcção-Geral da Saúde (2004) Plano Nacional de 

Saúde 2004-2010: mais saúde para todos. - Lisbon, Ministério da Saúde,. - 2 v. - Vol. I -

Prioridades, 88 p. - Vol. II - Orientações estratégicas, 216 p. http://www.acs.rnin-saude. 

pt/files/2008/07/pnsvi. pdf 

Ramos, V. (2007), Health Workforce Policies in Portugal: Ideas for Modernization, Cahiers 

de Sociologie et de Démographie Médicales ; 47(3):230-232. 

 

Vujicic M., Zurn P. (2006) The dynamics of the health labour market, International Journal of 

Health Planning and Management;21(2):101-15. 

 

World Health Organization Regional Office for Europe ( 2008), The Tallinn Charter: Health 

Systems for Health and Wealth. Copenhagen, World Health Organization 

(http://www.euro.who.int/document/e91438.pdf, 

http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/workforce_gp_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_systems/docs/workforce_report.pdf
http://www.ichrn.com/publications/factsheets/Ageing_Workforce-English.pdf
http://ordemenfermeiros.pt/index.php?page=405
http://www.acs.min-saude.pt/files/2008/07/pnsvi.pdf
http://www.acs.min-saude.pt/files/2008/07/pnsvi.pdf
http://www.euro.who.int/document/e91438.pdf


 

39 

World Health Organization Regional Office for Europe (2009) Evaluation of National 

Health Plan of Portugal (2004-2010), Copenhagen, World Health Organization 

http://www.acs.min-saude.pt/files/2010/03/WHO-Evaluation-NHP-Final-March16.pdf 

 
   World Health Organization 2000, Health Systems: Improving Performance, World Health      

Report 2000, Genebra, World Health Organization. 

http://www.acs.min-saude.pt/files/2010/03/WHO-Evaluation-NHP-Final-March16.pdf



