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Abordagem Histórica e Institucional da Mudança em Contabilidade de Gestão: o Caso 

da Normalização nos Hospitais Públicos Portugueses  

RESUMO 

A teoria institucional constituiu o enquadramento no qual foi suportada a pergunta geral desta 

investigação: como e porquê a Normalização da Contabilidade de Gestão (NCG) nos hospitais 

públicos portugueses surgiu e evoluiu? O objetivo geral foi compreender de forma profunda o 

surgimento e a mudança nas regras de NCG dos hospitais públicos portugueses no período 

histórico 1954-2011. Face ao enquadramento institucional que justificou uma investigação 

interpretativa, foi usado como método de investigação um estudo de caso explanatório. A 

evidência sobre o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses foi recolhida em 

documentos e através de 58 entrevistas realizadas em 47 unidades de análise (nos serviços 

centrais de contabilidade do Ministério da Saúde e em 46 hospitais públicos, num total de 53 

existentes).  

Quanto aos principais resultados obtidos, no período 1954-1974, as regras criadas pelo 

poder político para controlo dos gastos públicos e a contabilidade orçamental de base de caixa 

estiveram na génese dos primeiros conceitos de Contabilidade de Gestão (CG) para os 

serviços públicos de saúde portugueses. A transição de um regime ditatorial para um regime 

democrático (25 de Abril de 1974), a criação do Plano Oficial de Contabilidade (POC/77) e a 

implementação de um estado social com Serviço Nacional de Saúde (SNS) criaram a 

conjuntura crítica necessária para o surgimento de um Plano Oficial de Contabilidade para os 

Serviços de Saúde (POCSS/80) que incluiu regras de CG. A primeira edição do Plano de 

Contabilidade Analítica dos Hospitais (PCAH), aprovada em 1996, não foi uma construção de 

raiz, mas antes uma adaptação para os hospitais das regras de CG incluídas no POCSS/91 que 

havia revisto o POCSS/80. Após o início da implementação do PCAH, em 1998, ocorreram 

sequências de autorreforço institucionalizadoras destas normas, no período 1998-2011, por 

influência de pressões isomórficas coercivas que delinearam um processo de evolução 

incremental cujo resultado foi uma reprodução por adaptação, num contexto de dependência 

de recursos. Vários agentes internos e externos pressionaram, no período 2003-2011, através 

de sequências reativas para a desinstitucionalização do PCAH em resposta ao persistente 

fenómeno de loose coupling. Mas o PCAH só foi descontinuado nos hospitais com 

privatização da governação e rejeição dos anteriores sistemas de informação. 

Ao nível da extensão da teoria, este estudo de caso adotou o institucionalismo 

histórico na investigação em CG, quanto se sabe pela primeira vez, que se mostra útil na 

interpretação dos processos e dos resultados da criação e evolução de instituições de CG num 

determinado contexto histórico. Na condição de dependência de recursos, as sequências de 

autorreforço, via isomorfismo coercivo, tendem para uma institucionalização com fenómeno 

de loose coupling. Como resposta a este fenómeno, ocorrem sequências reativas no sentido da 

desinstitucionalização. Perante as pressões (políticas, funcionais, sociais e tecnológicas) 

desinstitucionalizadoras, o fator governação privada acelera o processo de 

desinstitucionalização, enquanto o fator governação pública impede ou abranda esse processo. 

Palavras-chave: Mudança em Contabilidade de Gestão (MCG), Normalização da 

Contabilidade de Gestão (NCG), teoria institucional, hospitais públicos portugueses, estudo 

de caso. 
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Historical and Institutional Approach of Management Accounting Change: The Case of 

Standardization in the Portuguese Public Hospitals 

ABSTRACT 

The institutional theory formed the framework in which the general research question was 

supported: how and why emerged and evolved Management Accounting Standardization 

(MAS) in Portuguese public hospitals? The overall goal was to understand deeply how and 

for what reasons emerged and changed MAS rules in the Portuguese public hospitals over the 

historical period 1954-2011. Given the institutional framework that justified this interpretive 

research, an explanatory case study was used as research method. The evidence about MAS in 

Portuguese public hospitals case was collected from documents and by conducting 58 

interviews in 47 units of analysis (Health Ministry accounting central service and 46 hospitals 

from all 53). 

In relation to the main results obtained in the period 1954-1974, the rules created by 

the political power to control public spending and cash basis budgetary accounting were the 

genesis of the first concepts of Management Accounting (MA) for Portuguese public 

healthcare. The transition from dictatorship to democracy (April 25, 1974), the creation of the 

Official Accounting Plan (Plano Oficial de Contabilidade, hereafter POC/77) and the 

implementation of a welfare state with National Health Service (NHS) created the necessary 

critical juncture to the rise of Official Accounting Plan for Health Services (Plano Oficial de 

Contabilidade para os Serviços de Saúde, hereafter POCSS/80) which included MA rules. 

The first edition of Hospitals Cost Accounting Plan (Plano de Contabilidade Analítica dos 

Hospitais, hereafter PCAH), approved in 1996, was not a new construction, but rather an 

adaptation to the hospitals of the MA rules included in the POCSS/91 which had reviewed the 

POCSS/80. After the start of PCAH implementation in 1998, there were, in the period 1998-

2011, self-reinforcing sequences for the institutionalization of these rules, under the influence 

of coercive isomorphic pressures that outlined a process of incremental evolution whose result 

was a reproduction by adaptation in a context of resource dependence. Several internal and 

external agents pressured, in the period 2003-2011, through reactive sequences for the 

deinstitutionalization of PCAH in response to the persistent loose coupling phenomenon. But 

PCAH was discontinued only in hospitals with privatization of governance and rejection of 

preceding information systems. 

In terms of the extension of the theory, this case study adopted the historical 

institutionalism in MA research, as is known for the first time, which is useful for the 

interpretation of the processes and results of creation and evolution of MA institutions from a 

particular historical context. In resource dependency condition, the self-reinforcing sequences 

tend to institutionalization and loose coupling phenomenon through coercive isomorphism. 

The reactive sequences respond to the loose coupling towards deinstitutionalization. Given 

the pressures (political, functional, social and technological) for deinstitutionalization, the 

private governance factor can accelerate the process of deinstitutionalization, while the public 

governance factor can inhibit or slacken this process. 

Keywords: Management Accounting Change (MAC), Management Accounting 

Standardization (MAS), institutional theory, Portuguese public hospitals, case study. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

1.1. Razões do estudo 

O crescimento continuado de gastos públicos em saúde conduziu, nas últimas décadas, ao 

desenvolvimento de sistemas públicos de planeamento e controlo de gestão. A questão da 

ineficiência na gestão pública no setor da saúde não parece fácil de resolver, mesmo com a 

implementação de instrumentos de Contabilidade de Gestão (CG), deixando antever que a 

realidade eminentemente social nestes serviços públicos pode condicionar sobremaneira tal 

implementação. Em Portugal, um dos argumentos para as reformas de serviços de saúde foi a 

existência de ineficiências no modelo organizacional de serviço público, em especial no que 

toca à distribuição e aplicação de recursos (Vaz et al., 1996; Nunes & Rego, 2002). Por 

conseguinte, interessa compreender o surgimento e a evolução da CG nos hospitais públicos 

ao longo de um período histórico suficientemente longo. 

A eficiência na gestão de recursos depende diretamente da livre prescrição dos clínicos. 

A ética médica tem como preceito deontológico a obrigação de dar ao doente tudo o que a arte 

clínica – conhecimentos científicos e sabedoria prática – indique como o melhor (Serrão & 

Nunes, 1998). Na segunda metade do século XX, assistiu-se à descoberta da antibioterapia, ao 

desenvolvimento da técnica anestésica, ao avanço no diagnóstico por imagem após descoberta 

dos raios X, à aplicação ao corpo humano de técnicas de ultrassonografia e, por último, à 

descoberta da estrutura do ácido desoxirribonucleico (vulgarmente conhecido por ADN) 

geradora da biologia molecular moderna (Serrão & Nunes, 1998). Esta explosão de 

progressos científicos conduziu a uma prática médica mais rigorosa e mais eficaz, porém 

muito mais cara e mais dispendiosa. 

Para além dos indicadores associados a resultados de eficiência, eficácia, economia, 

equidade e qualidade, há indicadores associados ao contexto (ambiente socioeconómico, 

morbilidade, mortalidade e mercado da saúde) e a processos (recursos humanos, instalações e 

equipamentos e programas para a qualidade) que importa estudar em controlo de gestão 

(Simões, 2004). Despesas com medicamentos e materiais de consumo clínico, despesas com o 

pessoal médico e de enfermagem, número de doentes tratados, listas de espera, demora média, 

ocupação de camas, tempos de internamento, modelo de financiamento e estatuto jurídico são 

apenas alguns exemplos a considerar para o estudo de indicadores de gestão (Simões, 2004). 

No setor da saúde, a maior parte dos bons ou dos maus resultados depende também de fatores 



 

4 

 

como rendimento socioeconómico das populações, instrução e preparação cultural, habitação, 

hábitos alimentares, estilo de vida, ambiente e até o clima (Campos, 2002). 

É comum dizer-se que a saúde não tem preço e que está em primeiro lugar. Esta aceção, 

aliada à vontade política de proteção social da última metade do século passado, em Portugal, 

tem contribuído para que os gastos com a saúde sejam uma pesada parcela do Orçamento do 

Estado (Kickert, 2011). Em 2008, os países da OCDE gastaram 8,9% (em média) do 

rendimento nacional em despesa pública de saúde (Arora et al., 2013). No Reino Unido, entre 

2000 e 2011, a despesa pública em saúde cresceu de 7% para 9,4% do rendimento nacional 

(Arora et al., 2013). De acordo com Antunes (2001), em Portugal, os gastos com a saúde 

atingiram cerca de 15% do total das despesas públicas no ano 2000, tendo quadruplicado de 

valor do ano 1990 até ao ano 2000. Para este autor, as regalias obtidas por classes 

profissionais e a promiscuidade entre setores público e privado têm contribuído para o 

descontrolo da gestão de recursos humanos e de materiais, justificando o desperdício, a baixa 

produtividade e a ineficiência.  

Ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 80 do século passado, em 

particular depois da constatação de Johnson e Kaplan (1987) de que a CG necessitava de 

reencontrar a relevância perdida, pondo a descoberto as limitações dos Sistemas de CG (SCG) 

tradicionais, foi-se intensificando o debate sobre a necessidade de mudança nos SCG. O 

universo hospitalar público português foi o primeiro, em todo o setor público, a implementar 

um plano de normalização organizado em áreas da contabilidade financeira e áreas da CG 

(Ministério dos Assuntos Sociais, 1980). Tal ocorreu em 1980, mas antes já existiam normas 

avulsas de planeamento, avaliação e controlo de todos os gastos públicos, relacionadas com o 

cumprimento do Orçamento Geral do Estado, mesmo antes da implementação da democracia, 

em 1974 (e.g., Ministério do Interior, 1954; Ministério da Saúde e Assistência, 1961 e 1968). 

Desde o primeiro plano de normalização contabilística para os serviços de saúde 

públicos portugueses, em 1980, que incluiu regras específicas para diversas áreas da CG dos 

hospitais (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980), até ao ano 2011, ocorreram diversas 

mudanças nas regras e nas práticas subsequentes. Contudo, essas mudanças no planeamento, 

avaliação e controlo de gestão dos gastos públicos culminaram, em 2011, com o país a ser 

intervencionado financeiramente, num quadro de pressão internacional:  

O Governo assumiu no Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia [UE], o 

Banco Central Europeu [BCE] e o Fundo Monetário Internacional [FMI] o compromisso de 

melhorar o desempenho e aumentar o rigor na gestão dos hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde [SNS] através da utilização optimizadora e eficiente dos recursos disponíveis (Ministério 

da Saúde, 2011b, p.11). 
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Esta evidência permite constatar a necessidade de reforçar e melhorar o planeamento, a 

avaliação e o controlo dos gastos públicos hospitalares portugueses. A Normalização da CG 

(NCG) nos hospitais públicos portugueses, enquanto instrumento básico de gestão, foi sendo 

desenvolvida e implementada. Mas os relatórios (Ministério da Saúde 2011b; Tribunal de 

Contas, 2011a) evidenciaram persistentes ineficiências, problemas de governação e 

accountability, insuficiências e falta de utilização instrumental da informação gerada com 

base na NCG, exigindo-se respostas ou soluções alternativas. Neste contexto, encontraram-se 

as motivações suficientes para procurar compreender o como e o porquê do surgimento e da 

mudança nas regras e seus efeitos nas práticas subjacentes no período 1954-2011. 

1.2. Pergunta geral de investigação e objetivo geral 

Fundamentada na revisão de literatura sobre teoria institucional e Mudança em CG (MCG), 

esta investigação colocou a seguinte pergunta geral de investigação: Como e porquê a NCG 

nos hospitais públicos portugueses surgiu e evoluiu? Conforme com esta pergunta geral, o 

objetivo geral colocado à presente investigação foi compreender aprofundadamente como e 

por que razões ocorreram o surgimento e a mudança na NCG nos hospitais públicos 

portugueses. Em função deste objetivo genérico, considerando a cronologia da diversa 

normalização contabilística, a pergunta tipo “como surgiram e por que razões mudaram?” foi 

colocada apenas às regras no período 1954-1997. Durante os primeiros 14 anos de vigência do 

Plano de Contabilidade Analítico dos Hospitais (PCAH) (1998-2011), aquela pergunta tipo 

foi colocada não apenas às regras, mas também ao efeito das regras nas práticas subsequentes 

para poder explorar eventuais desfasamentos. 

1.3. Contributos esperados 

O conhecimento obtido no alcance do objetivo geral da presente investigação poderá 

possibilitar contributos válidos para a comunidade científica (académicos), para os decisores 

políticos, para os responsáveis pela gestão hospitalar pública e para os profissionais da CG do 

setor público hospitalar. Quanto à comunidade científica, especialmente no domínio particular 

do institucionalismo histórico, espera-se que o conhecimento dos processos e dos resultados 

de mudança na NCG hospitalar permitam discutir ou estender a teoria sobre a criação e 

desenvolvimento de instituições num determinado contexto histórico. Relativamente aos 

decisores e à comunidade de profissionais da área da CG, espera-se que este estudo permita 

àqueles profissionais avaliar a utilidade da NCG e das práticas subjacentes. Tal entendimento 
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poderá contribuir para melhorar as práticas e as regras de CG, seja no sentido do seu reforço, 

seja no sentido da sua descontinuação, mas sempre como instrumento de apoio à boa 

governação hospitalar. Este estudo de caso poderá permitir compreender melhor as 

motivações dos profissionais na área da CG dos hospitais públicos, quer sejam agentes 

internos – contabilistas ou gestores – quer sejam agentes externos, nomeadamente consultores 

externos de gestão, bem como os processos de mudança em que estes atores estiveram e estão 

envolvidos. Tal compreensão poderá servir para justificar e pressionar mudanças que tornem 

o output da CG dos hospitais públicos de maior utilidade instrumental e questionar os 

modelos de governação dos hospitais públicos. Também os organismos que supervisionam e 

controlam os gastos públicos hospitalares e a comunidade política com responsabilização na 

mudança dos modelos de governação hospitalar poderão tomar decisões mais informadas 

sobre a NCG dos hospitais públicos, a partir da análise histórica das motivações e dos 

processos de mudança ocorridos no passado. 

1.4. Método de investigação 

De acordo com a literatura (e.g., Ryan et al., 2002; Yin, 2009), o processo de investigação é 

tão importante como os resultados que se obtêm. A revisão de literatura, sobre teoria 

institucional, particularmente o institucionalismo histórico, e a pergunta geral de investigação 

colocada, envolta num “como” e num “porquê”, deram o mote para se optar por um estudo de 

caso explanatório com recurso a metodologias de investigação qualitativas. Para diversos 

autores (e.g., Scapens, 2006; Johansson & Siverbo, 2009), interpretar processos evolutivos, 

compreendendo as especificidades das suas inter-relações com o contexto social, económico e 

político, implica o recurso a estudos de caso suportados na teoria institucional. Assim, 

estabeleceu-se seguir as etapas metodológicas, num processo linear e iterativo, propostas por 

Yin (2009): plano da investigação, design do estudo de caso, preparação para recolha de 

evidência, recolha de evidência, análise da evidência e redação do estudo de caso.  

Sobre o plano de investigação, após esclarecimento da pergunta geral e do respetivo 

objetivo geral, o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses justificou um estudo 

explanatório, apesar de se reconhecer que se trata de um método com vantagens e limitações 

(e.g., Ryan et al., 2002; Yin, 2009). Para o design do estudo do caso, no contexto da CG 

hospitalar pública portuguesa, considerou-se um único caso (a NCG nos hospitais públicos 

portugueses) para o qual seria necessário estudar variadas unidades de análise intervenientes, 

não só o maior número possível de unidades hospitalares públicas, mas também os serviços 
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centrais de contabilidade do Ministério da Saúde (nível do setor organizacional) e o próprio 

Ministério da Saúde e unidades de assessoria (nível político). Sendo 2011 o último ano do 

estudo, o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses centrou-se no período da NCG 

anterior à implementação do PCAH (1.ª ed.) (1954-1997) e durante os primeiros 14 anos de 

vigência do PCAH (1998-2011). 

Quanto à preparação para recolha da evidência, destaque-se a preparação e os 

contactos para a realização das entrevistas, especialmente para proteção das fontes 

entrevistadas. A elaboração de um protocolo do estudo de caso, incluindo a pergunta geral de 

investigação, os procedimentos para recolha de dados, o design do estudo de caso e o guião 

das entrevistas, também se mostraram fundamentais. A recolha da evidência efetuou-se numa 

triangulação por dupla fonte – documentos e 58 entrevistas a preparadores e/ou responsáveis 

pelas áreas da CG dos hospitais públicos portugueses, quer nos serviços centrais (3 

entrevistas) quer em cada hospital (55 entrevistas). Para a análise da evidência, optou-se por 

seguir a pergunta geral de investigação que também foi o foco da redação, usando os 

conceitos da revisão de literatura. 

1.5. Estrutura organizativa da tese 

Esta tese está composta em nove capítulos. O primeiro inclui as razões do estudo, a pergunta 

geral de investigação, o objetivo geral, os contributos esperados, o método de investigação e a 

estrutura organizativa. Os segundo e terceiro capítulos tratam da revisão de literatura, 

distinguindo vertentes da teoria institucional e a MCG. A contextualização do setor hospitalar 

público português integra o capítulo 4. No capítulo 5, expõe-se a metodologia de 

investigação, não só as perspetivas ontológicas, epistemológicas e metodológicas, mas 

também todas as etapas do método do estudo de caso usado e os fundamentos teóricos. Os 

capítulos 6, 7 e 8 integram a parte empírica qualitativa desta investigação sobre o caso da 

NCG nos hospitais públicos portugueses, explanando os processos, os resultados e as razões 

da criação e/ou mudança de regras e/ou de práticas subjacentes. Cada um destes três capítulos 

focou-se na pergunta geral de investigação para responder com fundamentação em evidência 

e interpretações teóricas sustentadas na revisão de literatura. O capítulo 6 apresenta a NCG 

dos serviços de saúde públicos portugueses na geração do PCAH (1954-1997). O capítulo 7 

aborda as sequências de autorreforço do PCAH no período 1998-2011. O último capítulo 

empírico (capítulo 8) trata das sequências reativas ao PCAH entre 2003 e 2011. Por fim, o 

capítulo 9 apresenta as conclusões deste trabalho de investigação. 
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CAPÍTULO 2: TEORIA INSTITUCIONAL 

2.1. Introdução 

As dinâmicas de mudança ocorridas em organizações são influenciadas por fatores políticos, 

sociais e culturais, isto é, fatores institucionais (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Carruthers, 

1995). O contexto organizacional envolvente influencia a conceção de estruturas 

organizacionais. Porém, de acordo com Powell (1991), as organizações não devem ser vistas 

como entidades passivas, guiadas pelas pressões dos contextos institucionais, pois que 

existem múltiplas práticas organizacionais (e.g., Lounsbury, 2008), todas elas com 

legitimidade social, podendo também as organizações escolher aquelas que assegurem mais 

poder. É nesta sequência que diversos autores (e.g., Covaleski et al., 1996; Johansson & 

Siverbo, 2009) têm referido a influência de fatores externos e internos em processos de 

mudança organizacional, incluindo a MCG (e.g., Baines & Langfield-Smith, 2003). 

 Para Covaleski et al. (1996), a teoria institucional é comummente associada a uma 

perspetiva interpretativa de investigação, apropriada para casos em que a existência das 

organizações requer tanto níveis de eficiência como conformidade com normas de 

comportamento aceitável. Assim, para além da busca de eficiência interna, há aspetos dos 

procedimentos, políticas e estruturas formais das organizações que servem para demonstrar 

conformidade com regras institucionalizadas para legitimação externa. Esta perspetiva 

interpretativa enfatiza a relação entre instituições e comportamentos organizacionais. 

 Na teoria institucional distingue-se o velho institucionalismo do novo 

institucionalismo (e.g., Hall & Taylor, 1996; Torfing, 2001). Apesar de pertencer ao corpo 

teórico da economia, a velha economia institucional (velho institucionalismo da escolha 

racional) surgiu em resposta e em oposição a alguns pressupostos ontológicos e 

metodológicos da economia neoclássica, nomeadamente a rejeição da racionalidade 

individual e o individualismo metodológico no estudo das dinâmicas de mudança nos 

sistemas sociais (Major & Ribeiro, 2009). Johansson e Siverbo (2009) referiram-se à velha 

economia institucional como a economia institucional original e acrescentaram que os 

principais proponentes desta vertente da teoria institucional preferem esta última 

denominação, apenas porquanto o termo “velha” pode dar a falsa impressão de uma corrente 

teórica ultrapassada. Assim, a velha economia institucional defende que o contexto social 

molda comportamentos individuais e a ênfase coloca-se nos processos micro-organizacionais 

e não nos resultados dos processos (Burns & Scapens, 2000; Johansson & Siverbo, 2009).  
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 Quanto às principais críticas à velha economia institucional, Burns e Scapens (2000) 

alertaram que uma abordagem institucional de nível intraorganizacional não é 

necessariamente limitadora. Contudo, os autores ressalvaram que os investigadores têm de 

estar atentos a outros fenómenos relacionados, nomeadamente circuitos de poder, confiança 

ou agência. Algumas limitações a esta teoria são apontadas por aqueles autores em relação à 

sua utilização na investigação em CG, nomeadamente as dificuldades em concetualizar as 

condições e os fatores processuais potenciadores de dinâmicas de institucionalização 

(mudança ou resistência à mudança). A velha economia institucional é ainda criticada (e.g., 

Rutherford, 1996) pelo carácter descritivo que privilegia a abordagem comportamental em 

detrimento da perspetiva racional. Para Soin et al. (2002), o suporte teórico da velha economia 

institucional permite explorar microprocessos organizacionais, mas não permite analisar as 

influências das estruturas de nível macro. Este velho institucionalismo da escolha racional 

também tem sido criticado, nomeadamente pelo novo institucionalismo sociológico, por ser 

demasiado formalista/legalista, demasiado descritivo e demasiado normativo (Torfing, 2001). 

 Quanto ao novo institucionalismo, segundo Hall e Taylor (1998), há, pelo menos, três 

abordagens analíticas diferentes: a nova economia institucional (novo institucionalismo da 

escolha racional), o institucionalismo histórico e o institucionalismo sociológico (nova 

sociologia institucional). O novo institucionalismo da escolha racional tem raízes na ciência 

económica, nomeadamente na economia neoclássica (Torfing, 2001). Esta vertente do novo 

institucionalismo foi desenvolvida no mesmo momento do institucionalismo histórico, mas 

com abordagens relativamente distintas. No novo institucionalismo da escolha racional, as 

instituições são vistas como mecanismos ou funções de coordenação que geram ou sustentam 

um determinado ponto de equilíbrio (Thelen, 1999). 

O novo institucionalismo da escolha racional tem quatro características essenciais 

assentes em assunções comportamentais (Hall & Taylor, 1996). Primeiro, os atores relevantes 

têm um conjunto de motivações ou preferências que pretendem maximizar. Segundo, a 

política tende a ser vista como sequências de dilemas da ação coletiva. Terceiro, é enfatizado 

o papel da interação estratégica para a concretização de objetivos políticos, ou seja, o 

comportamento de um ator não se guia por forças históricas, mas antes por cálculos 

estratégicos em que as instituições estruturam tais interações. Por fim, as instituições valem 

pelas funções que desempenham para os atores que delas dependem. De acordo com a 

literatura (e.g., Torfing, 2001), o pressuposto básico deste novo institucionalismo é que as 

instituições influenciam intencionalmente os comportamentos, resultando na produção do 

output pretendido. O institucionalismo da escolha racional enfatiza as condicionantes 
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institucionais sobre a ação racional dos atores individuais. As instituições são construções 

racionais (regras, procedimentos, etc.), formais ou informais, cuja persistência no tempo é 

resultado da resistência à mudança por parte dos atores.  

Frequentemente, segundo Torfing (2001), o institucionalismo histórico e o 

institucionalismo sociológico criticam o novo institucionalismo da escolha racional por tratar 

as instituições de forma demasiado instrumental em detrimento do real sentido das limitações 

institucionais. Este autor também acrescentou que é muito difícil delimitar a teoria da escolha 

racional tradicional deste novo institucionalismo da escolha racional, persistindo dificuldades 

em sumariar os argumentos do novo institucionalismo por comparação com as teorias que 

estão na sua origem. A corrente da nova economia institucional tem sido criticada (e.g., 

Abernethy & Vagnoni, 2004; Scapens, 2006) por tratar o comportamento dos indivíduos 

como seres abstratos e racionais, assente nos pressupostos de objetividade e racionalidade dos 

agentes económicos, típicos da economia neoclássica, e que atuam numa dinâmica macro-

organizacional onde as questões sociais têm pouca relevância. 

 Como a presente investigação tem uma perspetiva macro-organizacional da NCG nos 

hospitais públicos portugueses, onde as questões políticas e sociais são muito relevantes, o 

novo institucionalismo, mas particularmente as vertentes do institucionalismo histórico e do 

institucionalismo sociológico (nova sociologia institucional), assume-se como um suporte 

teórico adequado. Por isso, neste capítulo, desenvolvem-se os fundamentos teóricos e as 

principais críticas destas duas vertentes do novo institucionalismo. Outras abordagens 

institucionais, assim como exemplificação de alguma investigação em CG com suporte 

teórico institucional, também são referidos para especificar aspetos e conceitos tratados na 

literatura. 

2.2. Vertentes do novo institucionalismo: fundamentos teóricos e críticas principais 

De acordo com Hall e Taylor (1998), em qualquer abordagem institucional, há duas questões 

fundamentais: como se constrói a relação entre instituições e comportamentos, por um lado, e 

como se explica o processo pelo qual as instituições se criam e mudam, por outro. O novo 

institucionalismo tem estudado a relação entre instituições e comportamentos, mas ainda não 

constitui uma corrente teórica unificada. Thelen (1999) distinguiu o foco das duas abordagens 

analíticas, referidas por Hall e Taylor (1998), e julgadas adequadas enquanto suporte teórico 

da presente investigação. O institucionalismo histórico focado nas condições de um contexto 

histórico específico. O institucionalismo sociológico direcionado para os comportamentos 
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decorrentes do contexto institucional envolvente. Na verdade, ambas as escolas de 

pensamento procuram elucidar sobre o papel das instituições na prossecução de objetivos 

políticos e sociais. Assim, os dois subpontos seguintes (2.2.1 e 2.2.2) esclarecem os 

fundamentos teóricos e as críticas principais de cada uma das duas abordagens analíticas do 

novo institucionalismo. 

2.2.1. Institucionalismo histórico 

Fundamentos teóricos 

Segundo Torfing (2001), no institucionalismo histórico encontra-se um misto de neo-

Marxistas, teóricos de política comparativa, teóricos da regulação e historiadores 

sociológicos. Esta vertente do novo institucionalismo tem raízes na ciência política, 

nomeadamente na economia política Weberiana e Marxista. O institucionalismo histórico 

desenvolveu-se em resposta às teorias do funcionalismo estrutural e político prevalecentes na 

ciência política durante os anos 1960 e 1970 (Hall & Taylor, 1996). 

 Para a literatura do institucionalismo histórico (e.g., Hall & Taylor, 1996), as 

instituições são convenções, procedimentos, regras e rotinas – formais ou informais – 

incorporadas na estrutura organizacional de um Governo ou de uma economia política. Tal 

organização institucional é o principal fator estruturante do comportamento coletivo, ou seja, 

enfatiza-se o estruturalismo implícito nas instituições desse Governo. Assim, a definição de 

instituições inclui construções normativas (regras, procedimentos, etc.) formais e informais 

herdadas do passado e com capacidade para influenciar comportamentos (Thelen & Steinmo, 

1998; Torfing, 2001). Esta vertente do novo institucionalismo rejeita a perspetiva do agente 

racional (Hay & Wincott, 1998).  

De acordo com Hall e Taylor (1996), o institucionalismo histórico tende para 

concetualizar a relação entre instituições e comportamento individual num contexto histórico, 

enfatizando as assimetrias de relações de poder associadas à criação e desenvolvimento de 

instituições. Estes autores acrescentaram que o foco na dependência de trajetórias e na 

integração de novos fatores, nomeadamente ideias políticas, na análise institucional também é 

característico desta corrente do novo institucionalismo. 
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Ênfase no contexto histórico 

De acordo com Asiskovitch (2009), o institucionalismo histórico estuda como as instituições 

e os agentes políticos se moldam mutuamente e criam mecanismos para a mudança 

institucional. Tal estudo inclui a análise de processos económicos, políticos e sociais como 

uma interação entre agentes e estruturas pertencentes a um determinado contexto histórico. O 

processo de construção de mecanismos para planeamento, avaliação e controlo de gastos nos 

hospitais públicos portugueses (através de NCG), por exemplo, também pode resultar de uma 

interação com o contexto histórico de criação e desenvolvimento de um estado social com 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) incluído. Para Thelen (1999), a mudança de um processo 

num determinado contexto histórico influencia a continuidade de outros processos, 

conduzindo, em conjunto, à evolução institucional. Este institucionalismo proporciona uma 

ponte teórica entre os homens que fazem a história e as suas circunstâncias. O 

institucionalismo histórico foca-se na génese e evolução de instituições ao longo do tempo e 

explica as interações entre instituições de um determinado contexto histórico (Ma, 2007). É 

desta forma que o institucionalismo histórico compartilha um projeto teórico comum e uma 

estratégia de investigação comum. Neste contexto, a teoria institucional também é rica pelo 

detalhe histórico que aporta (Fennings & Greenwood, 2003). 

Ênfase nas assimetrias de relações de poder  

Asiskovitch (2009) atribuiu às instituições a capacidade para moldar o poder, os interesses, as 

preferências e os comportamentos. As instituições traduzem regras formais ou informais que 

definem relações de poder entre os agentes políticos. Tais instituições premeiam determinados 

interesses e comportamentos, penalizando necessariamente outros. Neste estudo de caso sobre 

a mudança no estado social em Israel, Asiskovitch (2009) demonstrou que também os atores 

políticos com relativamente pouco poder podem mudar o curso de desenvolvimento de 

programas sociais. A análise também demonstrou que determinados comportamentos não 

intencionais de um grupo com poder podem beneficiar grupos rivais, resultando que, em 

termos de poder, os vencedores se tornam perdedores e vice-versa. O estudo evidenciou que a 

existência de discrepâncias entre as intenções originais de um projeto institucional e a sua 

implementação efetiva pode conduzir a mudanças inesperadas no equilíbrio de poder entre os 

agentes políticos. Desta forma, o estado social de cada país é produto de processos políticos 

cujos atores (opositores e apoiantes políticos) demonstram relações de poder. As 

discrepâncias entre as intenções de um projeto institucional e a execução respetiva são 
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inevitáveis e os agentes políticos podem transformá-las em mudanças no equilíbrio de poder 

se tiverem relações com elementos de instituições em que esses agentes políticos têm 

vantagens em termos de poder. O Orçamento de Estado, por exemplo, enquanto principal 

instrumento de gestão estatal, assume-se como um mecanismo de poder que depende até da 

própria estabilidade da governação política (e.g., Lapsley et al., 2011). 

De acordo com Torfing (2001), o institucionalismo histórico explica a persistência 

institucional pela relativa força institucional dos interesses instalados dos atores. Com o 

passar do tempo, os sistemas de proteção social, por exemplo, geram forte legitimidade, mas 

também propiciam a instalação de interesses dos agentes envolvidos e a inércia institucional 

(Guillén, 2002). Hall e Taylor (1996) consideraram que esta corrente teórica tem prestado 

especial atenção à forma desigual como as instituições distribuem o poder entre os grupos 

sociais, enfatizando como as instituições estruturam e medeiam conflitos entre atores 

coletivos. Tal decorre do facto das instituições poderem conceder acessos desproporcionados 

a determinados grupos ou interesses em processos de tomada de decisão. 

Para Thelen e Steinmo (1998), as instituições moldam a forma como os atores 

políticos definem os seus interesses e estruturam as suas relações de poder. As instituições 

moldam o comportamento político e estão no centro da análise institucional histórica. As 

instituições proporcionam o contexto no qual os atores políticos definem as suas estratégias e 

os seus interesses. A análise histórica permite compreender como ocorrem os processos 

inerentes a decisões de atores políticos e por que razões selecionam determinados objetivos. 

Estes autores argumentaram que os fatores políticos manifestam-se em dois sentidos. Por um 

lado, a organização de políticas afeta o nível de poder dos atores políticos. Por outro lado, a 

posição política influencia a definição dos interesses desses atores políticos em termos de 

responsabilidades institucionais e no relacionamento com outros agentes sociais. Assim, esta 

perspetiva institucional permite estudar os comportamentos dos atores políticos enquanto 

objetos e enquanto agentes da história (Thelen & Steinmo, 1998; Dutil, 2014). 

Ênfase na criação e desenvolvimento de instituições: (i) conjunturas críticas, (ii) 

dependência de trajetórias e (iii) política de feedback 

No institucionalismo histórico, a ênfase situa-se no surgimento das instituições enquanto 

legado de um processo temporal concreto, isto é, como se criam e como mudam as 

instituições ao longo de um período de tempo (Thelen, 1999). Para concetualizar a relação 

entre instituições e comportamento individual, Hall e Taylor (1996) consideraram que é 
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através dos comportamentos ou ações dos indivíduos que as instituições concretizam os 

objetivos políticos. As instituições, compostas por símbolos, regras e rotinas, proporcionam 

os modelos cognitivos e morais para a interpretação e a ação individual. Para estes autores, o 

institucionalismo histórico é eclético e, para analisar a relação entre instituições e 

comportamentos, pode usar tanto uma “abordagem de cálculo” como uma “abordagem 

cultural”.  

Na abordagem de cálculo, as instituições persistem no tempo porque incorporam algo 

do tipo “Equilíbrio de Nash”, ou seja, perante dois ou mais agentes envolvidos, nenhum deles 

tem a ganhar se mudar unilateralmente de estratégia (Hall & Taylor, 1996). Os indivíduos 

aderem aos padrões de comportamento ditados pelas instituições porque um desvio unilateral 

seria sempre pior. Além disso, quanto mais uma instituição contribuir para a resolução de 

problemas coletivos, mais essa instituição se robustece. Por seu turno, numa “abordagem 

cultural”, a persistência de instituições ao longo do tempo explica-se porque grande parte das 

convenções associadas a instituições sociais não pode ser prontamente transformada por 

escolhas individuais (Hall & Taylor, 1996). Desta forma, as instituições são resistentes a 

reestruturações na medida em que condicionam as escolhas dos indivíduos envolvidos sobre 

eventuais reformas. 

 (i) Conjunturas críticas (formação inicial de instituições) 

Conforme Mahoney (2000), a formação inicial de instituições associa-se a uma ocorrência 

contingente, atendendo a que as teorias científicas existentes não têm capacidade para prever 

ou explicar a relação causal de uma variação não sistemática e inesperada. Por isso, os 

processos de seleção, durante o período de uma conjuntura crítica, dizem-se envoltos em 

contingência, mas o facto de uma ocorrência ser contingente não significa que seja um evento 

casual ou sem antecedentes. Numa conjuntura crítica, uma vez selecionada contingentemente 

uma opção, esta é reproduzida no futuro com estabilidade. A opção por NCG nos hospitais 

públicos portugueses (instituição) pode ter uma génese numa conjuntura crítica em que as 

posteriores revisões dessas regras traduzem uma reprodução da opção inicial. Para Thelen 

(1999), a análise de conjunturas críticas tem permitido compreender o momento da criação de 

instituições e a sequenciação das mesmas em interação com processos políticos.  

Segundo Torfing (2001), há momentos decisivos, nomeadamente uma crise social ou 

uma transformação revolucionária, mas estes momentos são poucos e raros. No longo prazo, a 

mudança de um evento iniciado numa conjuntura crítica acaba por ocorrer, mas em resultado 
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de um processo lento e incremental. Kickert (2011) demonstrou que as reformas abruptas e 

mais radicais apenas ocorrem ocasionalmente, em conjunturas críticas, ou em consequência 

de um processo de acumulação lento e gradual de pressões que atingiram um determinado 

limiar. Perante tentativas de reforma do estado social, conforme estudo empírico de Torfing 

(2001), confirma-se que a história contém processos evolucionários que só ocasionalmente 

são interrompidos por mudanças revolucionárias. Assim, deve reconhecer-se o efeito 

condicionador de um legado institucional sobre as tentativas estratégicas para mudar esse 

legado. 

A investigação de Mabee (2011) mostrou que os choques de origem exógena são 

cruciais ao criar espaços de liberdade para que as instituições possam mudar. Este estudo 

exemplificou que a II Guerra Mundial proporcionou uma conjuntura crítica para a criação de 

novas instituições de segurança nos Estados Unidos da América. A criação do Conselho de 

Segurança Nacional naquele país, em 1947 (pós II Guerra Mundial), aconteceu numa 

conjuntura crítica, após variadas tentativas falhadas. Essa conjuntura crítica englobou vários 

eventos: motivações internas para a reforma, insegurança externa provocada pelo ataque 

japonês de Pearl Harbor, a experiência da II Guerra mundial e a ameaça soviética. 

Os processos de transformação de uma trajetória ocorrem, frequentemente, através de 

uma sucessão gradual de séries de pequenos passos e conjunturas incrementais, descrevendo 

uma mudança gradual, mas consequente (alguma descontinuidade), isto é, uma mudança 

incremental com resultados transformativos (Djelic & Quack, 2007). A construção gradual de 

regras é o exemplo de um processo de aprendizagem que reflete trajetórias institucionais. 

Pequenos pontos específicos de rutura tornam-se conjunturas críticas para desenvolvimentos 

futuros numa trajetória. Diversos autores (e.g., Thelen, 1999; Djelic & Quack, 2007; 

Hanrieder, 2014) têm considerado que a mudança é gradual e transformativa. As 

transformações institucionais associam-se mais a processos de reconfiguração gradual de 

alguns elementos institucionais do que a processos de mudança abruptos com substituições 

imediatas. Um processo de acumulação gradual de pequenas mudanças pode, a determinada 

altura, ter consequências similares a uma conjuntura crítica, a partir da qual se inicia uma 

nova trajetória (Kickert, 2011). 

A ocorrência de retornos decrescentes pode conduzir à transformação da trajetória ou 

facilitar a criação de uma nova (Djelic & Quack, 2007). Uma transformação progressiva 

caracteriza-se por uma sucessão de momentos e de conjunturas críticas. São as múltiplas 

conjunturas críticas que, a posteriori, traçam series de trajetórias tortuosas em resultado de 
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uma acumulação complexa de episódios de recombinação de mecanismos e de uma sucessão 

de pequenos passos. Estas trajetórias sinuosas podem não ser previstas no início do processo. 

(ii) Dependência de trajetórias (condicionamento das instituições existentes) 

O conceito de dependência de trajetórias serve para explicar como diferentes vias de 

desenvolvimento futuro são condicionadas por trajetórias passadas iniciadas em conjunturas 

críticas que fizeram emergir instituições (Thelen, 1999). Conforme com a literatura (e.g., Hay 

& Wincott, 1998), a dependência de trajetórias históricas reflete a mudança que, uma vez 

iniciada e continuada até um determinado momento, acaba por condicionar a trajetória após 

esse momento. A evolução deve ser explicada como resultado de uma inter-relação mútua 

entre a formação de trajetórias (em conjunturas críticas) e a dependência de trajetórias 

(Kickert, 2011). O institucionalismo histórico enfatiza a dependência de trajetórias históricas 

na mudança institucional e a crucial relação entre instituições e comportamentos. A relação 

entre a NCG nos hospitais públicos (instituição) e seus efeitos nas práticas subjacentes 

(comportamentos) pode constituir-se como um exemplo. Para compreender essa mudança 

institucional, Streeck e Thelen (2005) sugeriram uma tipologia que distinga processos de 

mudança (incremental ou abrupta) e resultados de mudança (continuidade ou 

descontinuidade) (ver Tabela 2.1).  

Tabela 2.1. Processos de mudança versus resultados de mudança 

 Resultados de mudança 

Continuidade Descontinuidade 

Processos de 

mudança 

Incremental Reprodução por adaptação Transformação gradual 

Abrupta Sobrevivência e retorno Quebra e substituição 

Fonte: Streeck e Thelen (2005, p.9) 

Assim, conforme Tabela 2.1, ocorre uma “reprodução por adaptação” quando o 

processo é incremental e o resultado é a continuidade; ocorre uma “transformação gradual” 

quando o processo é incremental e o resultado é a descontinuidade; ocorre uma 

“sobrevivência e retorno” quando o processo é abrupto e o resultado é a continuidade; ocorre 

uma “quebra e substituição” quando o processo é abrupto e o resultado é a descontinuidade. 

De acordo com Mahoney (2000), uma análise de dependência de trajetórias tem três 

características essenciais. A primeira é que envolve o estudo de processos causais de uma 

sequência histórica em que os eventos iniciais são mais determinantes que os últimos. 

Segunda, os primeiros eventos históricos são ocorrências contingentes porque não foram 

teoricamente previstos em função de eventos precedentes. Por fim, uma vez ocorridos eventos 
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históricos contingentes, as sequências de trajetórias dependentes evidenciam padrões causais 

relativamente determinísticos assemelháveis e fenómenos de inércia. No institucionalismo 

histórico, a dependência de trajetórias assenta no argumento de que escolhas passadas afetam 

os processos futuros, ou seja, o impacto de decisões passadas persiste no presente e 

condiciona as alternativas para o futuro. A mudança organizacional é trajetória-dependente na 

medida em que o sentido do desenvolvimento futuro está condicionado pelo sentido tomado 

em trajetórias passadas. Cada decisão está relacionada e deriva de uma decisão precedente. 

Na perspetiva do institucionalismo histórico, o estudo da dependência de trajetórias 

tem influenciado a investigação social na medida em que a história passada influencia o 

futuro (Mahoney, 2000). No entanto, a dependência de trajetórias, frequentemente associada 

ao institucionalismo histórico, também é um conceito desenvolvido quer pela ótica económica 

quer pela ótica sociológica (Thelen, 1999). Em termos de economia, as dependências 

tecnológicas referem-se a uma opção tecnológica inicial, de indivíduos ou de organizações no 

mercado, que condiciona as opções futuras. Na ótica sociológica, as dependências políticas 

ocorrem quando os decisores políticos são culturalmente constrangidos pelas instituições 

existentes, persistindo determinados padrões no espaço e no tempo impostos pelo poder dos 

agentes políticos. As instituições formais atribuem um nível de poder a determinados agentes 

que tentam mantê-lo, recorrendo às posições formais que ocupam (Hall & Taylor, 1996; 

Guillén, 2002). 

Em termos de contexto histórico, as instituições são vistas como relativamente 

persistentes porque dependentes da trajetória passada, razão pela qual interessa compreender 

como as instituições vão produzindo trajetórias perante a ocorrência de novos desafios (Hall 

& Taylor, 1996). As orientações de política passada condicionam as políticas subsequentes. 

Numa análise histórica de trajetórias, ocorrem períodos de continuidade delimitados por 

conjunturas críticas, isto é, por uma fase em que ocorre uma mudança institucional 

substancial, nomeadamente uma crise económica ou um conflito militar, a partir da qual se 

inicia uma nova trajetória. Neste sentido, Mabee (2011) salientou que não se pode abordar 

teorias de continuidade ou estabilidade institucional sem aludir a teorias de mudança 

institucional. Porém, os institucionalistas históricos têm reconhecido as dificuldades em 

explicar as razões para a ocorrência daquelas conjunturas críticas. 

A análise empírica de Torfing (2001), sobre uma reforma de políticas sociais na 

Dinamarca, evidenciou que diferentes estratégias de formação de trajetórias foram 

condicionadas por diferentes mecanismos de dependência de trajetórias. Tal significa que as 

etapas de uma reforma de políticas seguem uma trajetória institucionalizada pré-existente, ou 
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seja, os mecanismos de institucionalização induzem dependência de trajetórias. Segundo 

Kickert (2011), as reformas na administração pública são processos lentos de pequenas 

mudanças incrementais porque dependentes de uma trajetória histórica que não muda 

facilmente. A trajetória das instituições económicas, sociais e culturais influencia o processo 

de reformas administrativas porque as tradições institucionais históricas não podem ser 

simplesmente abolidas por modernizações administrativas. O imobilismo e a estabilidade 

institucionais são, frequentemente, resultado de uma dependência de trajetórias. Contudo, os 

padrões institucionais mais rígidos podem ser contornados, acrescentando novos padrões aos 

já existentes, porque o imobilismo e a inércia numa determinada área podem ser compensados 

pela introdução de mudanças efetivas noutras áreas adjacentes. 

Para Torfing (2001), o conceito de formação de trajetórias significa que as forças 

sociais podem intervir numa conjuntura presente e se rearticularem ativamente para criar 

novas trajetórias. Tal significa que os legados institucionais condicionam as opções presentes 

e, consequentemente, a possibilidade de reformas institucionais. Comummente, os cientistas 

sociais analisam a persistência e a mudança evolucionária de uma política particular através 

do conceito de dependência de trajetórias. A trajetória de políticas não é só a forma como 

decisores privilegiados escolhem regular objetos, processos e comportamentos. Trata-se de 

um terreno em que os objetos de regulação, as agências reguladoras e as formas de regulação 

se constroem mutuamente. O controlo dos gastos do SNS de um país, por exemplo, através de 

NCG (regulação) nos hospitais públicos interage com o seu contexto histórico. A dependência 

de trajetórias indica as instituições que interessam quer no momento em que uma nova 

política está a ser implementada, quer no momento em que está a ser ajustada e desenvolvida, 

pois há sempre o risco da velha trajetória influenciar os resultados de uma nova política. 

O desenvolvimento de uma dependência de trajetória organizacional passa por três 

fases: pré-formação, formação e bloqueio (lock-in) (Sydow et al., 2009). Na fase de pré-

formação, perante a existência de alternativas organizacionais diversas, a opção histórica 

contingente por uma das alternativas enquadra-se numa conjuntura crítica que dá início à fase 

de formação. Nesta fase, começa a definir-se gradualmente uma trajetória através da 

ocorrência dos primeiros mecanismos de autorreforço para um padrão de comportamento 

predominante que torna a opção inicial cada vez mais difícil de reverter. Por fim, perante uma 

persistência sustentada dos mecanismos de autorreforço da opção inicial, esse padrão de 

comportamento torna-se inflexível e potencialmente ineficiente porque os agentes perdem 

capacidade individual para adotar as melhores alternativas, ou seja, o sistema entra numa fase 
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de bloqueio com inércia estrutural e rigidez organizacional que impedem a mudança. É desta 

forma que os eventos históricos passados condicionam os comportamentos futuros. 

Sydow et al. (2009) distinguiram quatro mecanismos de autorreforço que podem 

contribuir para o desenvolvimento de uma dependência de trajetória organizacional: efeitos de 

coordenação, efeitos de complementaridade, efeitos de aprendizagem e efeitos de expectação 

adaptativa. No primeiro mecanismo, à medida que um maior número de agentes aplica e se 

guia coordenadamente por uma determinada instituição (regras ou rotinas organizacionais, por 

exemplo), maior é a eficiência da interação entre esses agentes cujos padrões de 

comportamento se tornam rígidos e previsíveis. O mecanismo dos efeitos de 

complementaridade significa que a interação entre as regras e as práticas, em diversas 

organizações, resulta em sinergias ou economias de escala. Quanto ao mecanismo dos efeitos 

de aprendizagem, este traduz uma melhoria do desempenho resultante da prática repetida e é 

frequentemente reforçado pelos ganhos de coordenação e complementaridade. Finalmente, o 

mecanismo dos efeitos de expectação adaptativa significa que as preferências dos agentes 

individuais podem variar em função das expectativas de comportamento de outros agentes, 

isto é, os agentes que esperam ficar do lado dos vencedores adaptam-se, comportando-se em 

conformidade com essa expectativa. 

Dado que nenhuma trajetória histórica é para sempre, a dissolução de uma trajetória 

organizacional pode ocorrer através de forças exógenas imprevistas, nomeadamente choques, 

catástrofes ou crises (Sydow et al., 2009). O desbloqueio de uma trajetória organizacional é 

muito difícil e só ocorre quando pelo menos uma melhor alternativa for efetivamente 

restaurada. Um processo de mudança mais abrupto e radical numa trajetória já existente só 

ocorre em raras janelas de oportunidade (conjunturas críticas) que permitem ultrapassar o 

status quo instalado (Guillén, 2002). Numa situação de dependência de trajetórias, existe a 

possibilidade de mudança, mas esta é muita rara e só ocorre em momentos de ruturas ou 

reorientações radicais com origem externa, essencialmente (Djelic & Quack, 2007). 

(iii) Política de feedback (mecanismos de reprodução de instituições) 

Para Mahoney (2000), os processos responsáveis pela génese de uma instituição são 

diferentes dos processos responsáveis pela reprodução dessa instituição. Contrariamente à 

génese de uma instituição, cuja criação é contingente face àquilo que teoricamente seria 

expectável, a reprodução institucional é teoricamente explicada pela existência de 

mecanismos que sustentam a continuidade de um dado padrão difícil de abolir, mesmo que 
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envolto em ineficiências. Tal sucede porque os padrões institucionais existentes adaptam-se e 

reproduzem-se (Streeck & Thelen, 2005; Kickert, 2011). Uma vez criada uma instituição, 

num determinado contexto histórico, iniciam-se sequências de eventos dependentes 

(dependência de trajetórias) que reproduzem essa instituição ao longo do tempo, através de 

mecanismos de feedback positivo que permitem a sua continuidade (Mabee, 2011). A NCG 

nos hospitais públicos portugueses que integram o SNS, por exemplo, foi sendo alvo de 

diversas revisões ao longo do tempo, desde a sua génese. Também as políticas públicas (no 

âmbito do controlo de gastos com o SNS de um país, por exemplo) são o resultado de uma 

herança histórica e, por isso, são trajetória-dependentes e autorreforçam-se a ponto de a 

mudança ser fortemente condicionada pelas estruturas organizacionais pré-existentes (Guillén, 

2002). 

Na perspetiva de Thelen (1999), uma vez escolhida uma trajetória particular, as 

estratégias dos agentes tendem a adaptar as instituições já existentes, reforçando a lógica do 

sistema através de mecanismos de feedback positivo. Nesta política de feedback, podem 

ocorrer mecanismos funcionais e mecanismos de efeitos distributivos das instituições. Um 

mecanismo funcional significa que uma vez criada uma instituição, esta passa a condicionar 

os comportamentos dos agentes que adaptam as suas estratégias no sentido de continuamente 

reforçarem essa instituição. Em termos de mecanismos de efeitos distributivos, as instituições 

não são neutrais e incorporam mecanismos de coordenação que podem refletir, reproduzir ou 

ampliar padrões particulares de distribuição de poder. Uma instituição que incorpore um 

sistema de incentivos, por exemplo, traduz a reprodução de relações de poder. 

Segundo Thelen (1999), a literatura sobre conjunturas críticas, dependência de 

trajetórias e política de feedback tem demonstrado que a chave para compreender a 

estabilidade e a mudança institucional está em especificar, de forma mais precisa, a 

reprodução dos mecanismos de feedback incorporados nas instituições. Na reprodução 

institucional, explicada em termos de processos de legitimação, uma instituição pode 

reproduzir-se porque os sistemas de valores e crenças dos agentes consideram a sua existência 

e reprodução como moralmente apropriadas e legítimas, independentemente da utilidade, da 

funcionalidade ou do poder (Mahoney, 2000).  

Para Peters et al. (2005), a reprodução de uma instituição visa reforçar a sua 

legitimidade através de processos de autorreforço que, ao determinarem as configurações das 

instituições, dificultam a mudança institucional. Um dos tipos de abordagem à dependência de 

trajetórias examina sequências que têm propriedades de autorreforço, em que o sentido das 
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etapas iniciais induz etapas subsequentes no mesmo sentido, a ponto de, com o passar do 

tempo, se tornar difícil ou mesmo impossível reverter o sentido inicial (Mahoney, 2000). 

Na dependência de trajetórias, para Mahoney (2000), as sequências de autorreforço 

são um tipo de percurso em que ocorre a formação e reprodução a longo prazo de um dado 

padrão institucional através de mecanismos funcionais, de poder e de legitimação. Uma vez 

adotado esse padrão, este vai gerando retornos positivos com a sua continuidade, a ponto de 

se tornar cada vez mais difícil optar por outras alternativas, mesmo que mais eficientes. Nas 

sequências de autorreforço, os períodos de génese de uma instituição correspondem a 

conjunturas críticas caracterizadas pela adoção de uma opção particular de entre um conjunto 

de alternativas. Uma vez selecionada uma opção, numa conjuntura crítica, torna-se 

progressivamente mais difícil retornar ao ponto inicial em que outras alternativas estavam 

disponíveis. Na verdade, inicialmente, uma instituição atribui poder a um determinado grupo 

sobre outros grupos e, consequentemente, o grupo dominante usa os seus poderes para dar 

continuidade à instituição através de mecanismos de ajustamento e expansão. 

De acordo com Mahoney (2000), para além das sequências de autorreforço, ocorrem 

sequências reativas em que cada evento de uma sequência temporal é uma reação a um evento 

precedente e, ao mesmo tempo, é uma causa dos eventos subsequentes. As sequências reativas 

são o outro tipo básico de trajetórias. Nestes casos, cada evento de uma sequência é, em parte, 

uma reação aos eventos precedentes, sendo que o evento final da sequência é, tipicamente, o 

objeto sob investigação e a cadeia de eventos precedentes, durante longos períodos de tempo, 

pode ser vista como a trajetória que conduziu ao evento final. Ora, enquanto as sequências de 

autorreforço são caraterizadas por processos de reprodução que reforçam os primeiros 

eventos, as sequências reativas caraterizam-se por processos de repercussão que transformam 

ou podem reverter os primeiros eventos. Estas sequências reativas movem o sistema para uma 

nova direção, mas não no sentido de reforçar os primeiros eventos. Cada sequência de eventos 

pode ser independente ou intersetar-se com outras sequências. Caso se intersetem duas 

sequências, os eventos subsequentes podem dar continuidade ou não aos eventos precedentes. 

A junção da literatura sobre política de feedback e sobre conjunturas críticas permite 

compreender como as instituições foram construídas, por um lado, e discernir como poderão 

sustentar-se ou desintegrar-se, por outro (Thelen, 1999). No institucionalismo histórico, em 

que as instituições são sustentadas e representadas por sistemas de valores, normas (regras) e 

práticas, as estruturas e as regras tendem a reforçarem-se mutuamente (Peters et al., 2005). O 

potencial de mudança está dentro das instituições que se podem autorreforçar até um ponto 
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em que o autorreforço cede a conflitos de poder e, eventualmente, à mudança institucional 

(Mahoney, 2000). 

Mahoney (2000) distinguiu mecanismos de reprodução institucional e mecanismos de 

mudança em quatro aspetos fundamentais: utilidade, funcionalidade, poder e legitimação. 

Quanto aos mecanismos de reprodução, uma instituição é reproduzida pela análise da relação 

custo/benefício (utilidade), por causa da função que a instituição serve para o sistema global 

(funcionalidade), por causa do apoio à instituição de agentes dominantes (poder) e pela crença 

moral dos agentes de que a instituição é adequada (legitimação). Por seu turno, os 

mecanismos de mudança associam-se ao aumento de pressões para a competitividade 

(utilidade), choques exógenos que alteram as necessidades (funcionalidade), enfraquecimento 

de agentes dominantes com fortalecimento de agentes subordinados (poder) e mudança nos 

sistemas de crenças e valores dos agentes envolvidos (legitimação). Na reprodução 

institucional, explicada em termos de poder, uma instituição pode persistir mesmo quando a 

maioria dos agentes preferia a mudança, pois que o poder de alguns agentes sustentado no 

contexto institucional existente é suficientemente forte para promover a reprodução de uma 

instituição. 

Considerando que a mudança ocorre na inter-relação entre a ação estratégica e o seu 

contexto institucional, Hay e Wincott (1998) abordaram a reprodução de instituições numa 

perspetiva estratégica. Para estes autores, atendendo à capacidade de reflexão de um agente 

individual ou de um grupo de indivíduos, estes podem avaliar as consequências das suas 

ações estratégicas, antecipando resultados. Tais ações estratégicas permitem efeitos diretos 

sobre o contexto institucional, por um lado, e uma aprendizagem estratégica dos agentes 

envolvidos que lhes permite assimilar, rever e reorientar estratégias futuras, por outro. 

Integração de ideias na análise institucional 

Apesar de reconhecerem o papel das instituições na vida política, Hall e Taylor (1996) 

referiram que os institucionalistas históricos raramente defendem que as instituições sejam a 

única força causal em política. Tipicamente, estes investigadores procuram localizar as 

instituições numa cadeia causal que compreende outros fatores, tais como o desenvolvimento 

socioeconómico e a difusão de ideias e valores. Contudo, Mabee (2011) acrescentou que, para 

ocorrer mudança, não basta existirem ideias, dado também ser necessário uma conjuntura 

favorável que determine o momento para concretizar uma determinada ideia política. Assim, 

os institucionalistas históricos começaram a atribuir maior ênfase ao nível de eficiência das 
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instituições sociais enquanto palco de luta por ideias políticas (Hay & Wincott, 1998). As 

ideologias políticas moldam o comportamento (escolhas) dos políticos, ou seja, o contexto 

institucional estrutura interesses e comportamentos (Immergut & Anderson, 2008; Béland, 

2009).  

Para Béland (2005), o institucionalismo histórico baseia-se na assunção de um cenário 

de constrangimentos institucionais e retornos políticos historicamente construídos que 

estruturam o comportamento dos agentes políticos e dos grupos de interesses durante o 

processo de tomada de decisões. O estudo das ideias políticas é compatível com as assunções 

do institucionalismo histórico em termos de estruturas políticas. Por isso, a análise da 

mudança política tem necessariamente de prestar igual atenção tanto às instituições como às 

ideias. Nesta perspetiva, se as instituições influenciam verdadeiramente a tomada de decisões 

políticas, então as ideias políticas importam para o desenvolvimento do estado social. As 

ideias políticas e as instituições políticas interagem dentro ou fora das fronteiras do Estado em 

processos de implementação política e aprendizagem social formal através de comissões ou 

outros grupos políticos criados no seio das instituições. A interação entre instituições ocorre 

num contexto que restringe e molda as próprias instituições (Hallett & Ventresca, 2006). A 

compreensão da função específica das ideias implica reconhecer o impacto dos legados 

políticos e das instituições políticas formais. O comportamento dos atores políticos reflete 

estruturas institucionais e ideológicas que criam obstáculos, por um lado, e oportunidades de 

reforma, por outro. 

Conforme com a literatura (e.g., Béland, 2005), as ideias têm um impacto significativo 

na formulação de políticas, nomeadamente no desenvolvimento do estado social. Por 

exemplo, a NCG nos hospitais públicos insere-se na necessidade de planeamento, avaliação e 

controlo dos gastos com o SNS que integra o estado social de um país. Os dirigentes políticos 

realçam a necessidade de reformar as políticas existentes sempre que promovem alternativas 

diferentes da ordem institucional vigente. Quando os atores políticos discutem alternativas 

políticas, as suas propostas precisam de se associar a um problema de tal forma significativo 

que seja capaz de entrar na agenda política. A eleição de um novo Governo, por exemplo, 

pode reformular a agenda política e colocar novas ideias no centro do debate. Para Béland 

(2005), a arena política envolve um conflito em que os quadros ideológicos criam “armas de 

persuasão maciça” sobre as forças institucionais e sociais existentes. A força das ideias 

políticas pode tornar-se uma variável independente que deve ser compreendida dentro de 

configurações institucionais específicas. 
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Críticas principais 

Peters et al. (2005) criticaram o institucionalismo histórico por esta abordagem ser mais eficaz 

na descrição de fenómenos de persistência das instituições do que na explanação da seleção 

inicial de ideias. Também o excessivo protagonismo dado aos agentes políticos é criticado, na 

medida em que também há exemplos da influência da sociedade civil na formulação de 

políticas. A teoria tem ainda dificuldade em articular os modelos explanatórios sobre a rigidez 

institucional com a necessidade de os relacionar com processos duradouros de mudança. 

Também se considera exagerada a ênfase nas instituições por comparação com o papel das 

ideias nos processos de formulação de políticas, sendo difícil explicar, por exemplo, a 

influência de ideias neoliberais em partidos políticos que privilegiam privatizações e 

empresarialização de funções sociais do Estado.  

O problema associado à estrutura e à agência, para Peters et al. (2005), prende-se com 

a dificuldade em identificar claramente as fontes de agência, na análise política, e desenvolver 

teoricamente a função de agência. Quanto às definições, o problema está no facto do conceito 

de instituição ser usado tanto na implementação de políticas públicas assentes na estruturação 

de regras formais entre o Estado e os diversos grupos de interesses, como para identificar 

instituições administrativas formalmente criadas ou até acordos ou regras informais. Ou seja, 

a NCG nos hospitais públicos, por exemplo, pode considerar-se uma instituição e os próprios 

hospitais, enquanto entidades formalmente criadas, também são instituições. Por fim, a 

dificuldade do institucionalismo histórico para explicar a mudança também é um problema na 

medida em que grande parte da investigação é qualitativa e envolta em subjetividade, 

podendo confundir-se matéria de julgamento com matéria de avaliação. Nesse sentido, podem 

ocorrer situações em que, perante um mesmo conjunto de evidência, um investigador 

considera ter havido a persistência de um padrão institucional enquanto outro conclui pela 

existência de mudança. 

Kickert (2011) criticou o institucionalismo histórico pela sua tendência para o 

pessimismo, atendendo a que uma mudança substancial dificilmente ocorre e, usualmente, é 

apenas marginal, lenta e gradual em torno do status quo existente. Tal mudança gradual, 

apesar de transformativa, traduz-se na criação de novas instituições sem abolir as instituições 

precedentes. Por seu turno, Hay e Wincott (1998) criticaram o institucionalismo histórico 

porquanto a sua análise implica considerar processos de mudança em períodos de tempo 

necessariamente longos. 
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De acordo com Hall e Taylor (1998), o institucionalismo histórico, em termos 

teóricos, não tem apresentado respostas diferentes daquelas que são apresentadas quer pelo 

novo institucionalismo sociológico quer pelo novo institucionalismo da escolha racional. 

Contudo, estes autores consideraram que o desenvolvimento futuro do institucionalismo 

histórico poderia ser capaz de apresentar novas perspetivas sobre a relação estrutura/agência. 

Tal poderia suceder através de uma análise mais intensiva das condições históricas em que as 

instituições condicionam as relações de poder dos indivíduos, dando especial atenção ao papel 

das ideias políticas subjacentes. Esta crítica foi reforçada por Béland (2005) ao considerar que 

os institucionalistas históricos tendem a minimizar a influência das ideias na formulação de 

políticas. Nesta perspetiva, um desenvolvimento teórico sobre a estrutura das instituições 

permitiria compreender como as ideias subjacentes a uma política poderiam afetar os 

comportamentos individuais. Hall e Taylor (1998) criticaram ainda o institucionalismo 

histórico pela dificuldade em lidar com mais do que um ponto de equilíbrio entre os diversos 

agentes envolvidos que interagem entre si para influenciar os resultados que procuram. Para 

estes autores, nos casos em que existem mais de dois intervenientes, não existe um único 

ponto de equilíbrio entre agentes e instituições, pois há também que considerar a interação 

entre os diversos agentes que dificulta a análise histórica institucional. 

Em suma, conforme ótica de Peters et al. (2005), o principal problema teórico do 

institucionalismo histórico é que se adequa melhor na explicação da persistência de políticas 

do que na explanação da mudança. Nesta perspetiva, o institucionalismo histórico permite 

compreender a mudança e a continuidade de políticas, mas, se não incluir aspetos de agência e 

de conflito político, a explanação da mudança não será adequada. Por conseguinte, as críticas 

destes autores sugerem que o institucionalismo histórico precisa de tomar mais consciência 

sobre o significado dos fatores extraorganizacionais com influência na mudança institucional, 

pelo que se torna desafiante compreender as complexas relações entre instituições, ideias e 

agência na explicação da evolução de políticas. 

Djelic e Quack (2007) criticaram o conceito de dependência de trajetórias e 

propuseram o conceito de geração de trajetórias (path generation) como complementar. Neste 

sentido, as autoras defenderam que o conceito de geração de trajetórias permite especificar 

melhor as condições para a mudança em trajetórias já existentes ou para o surgimento de 

novas trajetórias do que o conceito de dependência de trajetórias. A geração de trajetórias 

significa a criação de uma nova trajetória ou de um desvio significativo face a uma trajetória 

existente, através da agregação de múltiplos pontos de decisão e múltiplas conjunturas 

críticas. Para estas autoras, a geração de uma trajetória não resulta de uma única conjuntura 
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crítica, mas sim de uma sequência histórica de múltiplos pontos de decisão e de múltiplas 

conjunturas críticas impossíveis de prever à partida na sua globalidade, ou seja, contingentes. 

Tais trajetórias são sinuosas e refletem uma interdependência entre pressões para a 

continuidade e estímulos para a mudança. A geração de trajetórias envolve efeitos 

combinados e interativos de diferentes mecanismos de reaplicação e estabilização, 

nomeadamente retornos crescentes, poder, legitimidade e política de feedback. A existência 

de disfunções internas, combinada com pressões externas, propicia a geração de trajetórias, 

isto é, a criação de uma trajetória nova ou uma transformação significativa a partir de uma 

trajetória já existente. 

A geração de trajetórias é um processo em construção que envolve uma sequência e 

acumulação de eventos durante um longo período de tempo (Djelic & Quack, 2007). As 

trajetórias refletem uma acumulação de disputas, contribuições e recombinações. Para emergir 

uma trajetória, diversas conjunturas críticas têm de gerar um número de passos incrementais e 

acumulativos que podem estender-se por longos períodos de tempo, tornando o processo 

moroso e lento. Um processo de geração de trajetórias passa por mudanças ou transformações 

graduais. Se uma trajetória não está firmemente estabelecida é porque ainda está em 

construção, ou seja, a ser gerada. Tanto a geração como a transformação de trajetórias têm 

uma natureza evolucionária. 

2.2.2. Institucionalismo sociológico (nova sociologia institucional) 

Fundamentos teóricos 

O desenvolvimento da nova sociologia institucional ocorreu nos finais dos anos 1970, após 

algumas aplicações da teoria dos sistemas abertos ao estudo das organizações e o 

reconhecimento de que o meio envolvente afetava as práticas organizacionais (e.g., Scott, 

1987; DiMaggio & Powell, 1991). Esta nova sociologia institucional, primeiramente 

associada à área da teoria organizacional, surgiu no argumento de que grande parte dos 

procedimentos e formas institucionais, característicos das organizações modernas, não eram 

adotados apenas por serem os mais eficientes (Hall & Taylor, 1996). 

Em consonância com Torfing (2001), o novo institucionalismo sociológico tem raízes 

no pós-estruturalismo, na psicologia cognitiva e na fenomenologia, tratando-se de uma 

abordagem teórica que inclui tanto diferentes tipos de análise organizacional como diversas 

formas da teoria do discurso. Estes novos institucionalistas sociológicos defenderam que 
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muitos desses procedimentos e formas eram práticas explicadas em termos culturais, 

semelhantes a mitos e cerimónias partilhadas por diversas sociedades. Assim, tais práticas 

eram assimiladas pelas organizações como resultado de um processo cultural e não 

necessariamente como um meio formal para melhorar a eficiência. Por conseguinte, a ênfase 

na envolvente institucional macro-organizacional e nas estratégias de legitimação das 

organizações, assim como o uso dos conceitos de isomorfismo e loose coupling, caracterizam 

este ramo do novo institucionalismo. Repare-se que o enfoque em contextos normativos e 

simbólicos também é característico do novo institucionalismo sociológico, através do 

conceito de institucionalização que, por sua vez, também se aproxima do conceito de 

dependência de trajetórias históricas abordado no institucionalismo histórico (Sydow et al., 

2009). 

Ênfase na envolvente institucional macro-organizacional 

O institucionalismo sociológico tende a definir instituições de uma forma mais ampla que os 

cientistas políticos para incluir não apenas regras e procedimentos formais, mas também 

símbolos e aspetos cognitivos e morais que atribuem sentido à ação humana (Hall & Taylor, 

1996). Esta vertente do institucionalismo enfatiza a forma como as instituições influenciam os 

comportamentos, não apenas em termos do que deve ser feito, mas também daquilo que é 

possível imaginar fazer num determinado contexto institucional macro-organizacional. Desta 

forma, as instituições não afetam apenas os raciocínios estratégicos dos indivíduos – típicos 

no institucionalismo da escolha racional –, mas também afetam as suas preferências e a sua 

identidade. As instituições e os comportamentos associados, mesmo que com 

disfuncionalidades, refletem a sua envolvente cultural. 

Conforme com a literatura (e.g., Torfing, 2001), o institucionalismo sociológico enfatiza 

como os interesses, as racionalidades e a informação são socialmente construídos, isto é, 

como as instituições externas, enquanto construções culturais (regras, procedimentos, etc.), 

formais ou informais, moldam a própria identidade dos atores ao nível de perceções. Para os 

autores (e.g., Meyer & Rowan, 1991) que têm abordado a nova sociologia institucional, as 

instituições são normas cuja lógica vai para além de valores gerais, existindo sob a forma de 

regras, entendimentos e significados associados a estruturas sociais. As regras formais da 

NCG nos hospitais públicos portugueses (instituição) inserem-se numa perspetiva macro-

organizacional com influência nas práticas organizacionais (em cada hospital) subjacentes. 
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A nova sociologia institucional realça os aspetos cognitivos, simbólicos, culturais e 

normativos das organizações (Meyer & Rowan, 1991). Para esta teoria, as estruturas 

organizacionais (NCG nos hospitais públicos, por exemplo) são produto não apenas de 

pressões económicas, mas também de pressões do meio envolvente institucional (DiMaggio 

& Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1991). De facto, a nova sociologia institucional explora 

uma dinâmica macro-organizacional em que pressões institucionais externas moldam os 

sistemas e as estruturas organizacionais. Tais pressões provocam similitudes nas 

organizações. 

Estratégias de legitimação por parte das organizações 

Meyer e Rowan (1991) referiram-se às instituições como mitos, com prescrições impessoais, 

que expressam uma forma apropriada de fazer que foi institucionalizada no tempo ao ser 

aceite como legítima. Tal legitimidade numa organização depende da adoção de posições, 

políticas, programas e procedimentos que incorporem mitos. Uma estrutura organizacional 

que não obtenha legitimidade pela adoção destes mitos fica mais vulnerável a turbulências e 

instabilidades. Esta legitimidade, associada ao reconhecimento da influência das instituições, 

valoriza aspetos simbólicos das organizações e suas envolventes (e.g., Covaleski et al., 1996). 

O estudo de instituições sublinha o significado de elementos simbólicos que moldam 

comportamentos sociais (Scott, 2010). 

O sucesso de uma organização perante o meio envolvente depende do uso de práticas 

aceites como legítimas (Meyer & Rowan, 1991). Uma organização tem legitimidade social 

assente em instituições constituídas de estruturas cognitivas, normativas e reguladoras (Scott, 

2001). A NCG nos hospitais públicos portugueses, por exemplo, também pode traduzir tal 

busca de legitimidade social, para além da procura da eficiência no controlo dos recursos 

públicos. O reconhecimento da influência de pressões institucionais, mais associadas à 

legitimação, não põe em causa o reconhecimento simultâneo de pressões económicas mais 

associadas a resultados de eficiência. Alguns autores (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; 

Modell, 2001) consideraram que os objetivos de legitimação inerentes a um uso cerimonial, 

especialmente no setor público, não impedem a coexistência com objetivos de eficiência. 

Processos de isomorfismo ao nível do setor organizacional 

De acordo com DiMaggio e Powell (1991), a mudança motivada pela busca de legitimidade 

nas organizações torna-as muito similares, independentemente dos níveis de eficiência 
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associados a fatores económicos, num processo de homogeneização denominado por 

isomorfismo. Trata-se de um processo pelo qual as organizações são pressionadas, em 

resultado de fatores de ordem cultural, social e política, para adotarem sistemas idênticos e 

práticas similares num determinado setor organizacional. Para os autores, este processo 

isomórfico pode ser coercivo, mimético ou normativo. Um isomorfismo coercivo ocorre 

quando há pressões formais ou informais impostas por autoridade ou por poder coercivo, em 

resultado de uma conformidade organizacional assente em estruturas de poder político e de 

regulação. Por exemplo, sendo a NCG um imperativo legal para implementação em hospitais 

públicos, tal pode consubstanciar uma pressão isomórfica coerciva. Um isomorfismo 

mimético traduz a existência de pressões para imitação de práticas bem-sucedidas e aceites 

socialmente como legítimas. Por fim, o isomorfismo é normativo quando há pressões para a 

adoção de práticas idênticas difundidas por organizações profissionais. Estas pressões 

surgiram em oposição ao isomorfismo competitivo que traduz pressões do mercado, 

associadas a fatores económicos, para adoção de procedimentos conducentes à eficiência. 

 Segundo Powell (1991), a capacidade de reação a pressões isomórficas depende de 

diversos fatores, nomeadamente: o reconhecimento ou não da autoridade e do poder das 

entidades que são fonte de pressão, a existência de mecanismos de controlo efetivos pelas 

entidades pressionantes e o tipo de reação – aceitação ou resistência – às fontes de pressão. 

Para Haveman (1993), a opção estratégica por estruturas organizacionais similares pode ter 

motivos diversos: existência de cenários de incerteza, mecanização de práticas decorrentes de 

concessão ou delegação de tarefas e o fenómeno contágio, entre organizações, das práticas 

mais em voga. Kaperskaia (2008) sustentou que a opção estratégica assente em estruturas 

organizacionais similares, consequência de processos isomórficos, é, frequentemente, apoiada 

por consultoria externa de gestão. Muitas organizações reproduzem, naturalmente, práticas 

organizacionais idênticas quando o contexto organizacional inclui valores, normas e 

comportamentos institucionalizados (Meyer & Rowan, 1991). 

Fenómenos de decoupling e loose coupling 

Quando a estrutura formal de uma organização difere da verdadeira prática organizacional, tal 

consubstancia o fenómeno de decoupling, associado ao conceito de manipulação 

(windowdressing) (Meyer & Rowan, 1991; Carruthers, 1995). O conceito de decoupling, 

proposto por Meyer e Rowan (1991), refere-se à existência de um fosso entre procedimentos 

formais e respetivas práticas. Tal desfasamento traduz a preocupação das organizações em 
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adotar práticas e objetivos aceites como legítimos e apropriados, em primeiro lugar, e práticas 

e objetivos direcionados para a eficiência, em segundo plano. O desfasamento entre os 

objetivos iniciais e os resultados conseguidos também permite evidenciar este fenómeno. 

Oliver (1991) referiu-se ao processo de decoupling como uma desintegração de elementos 

estruturais, em resposta a pressões institucionais para agir de acordo com normas 

inconsistentes. Tal fenómeno apenas é possível a níveis moderados de coerção institucional, 

ou seja, um alto nível de coerção institucional (forte isomorfismo coercivo – tipo poder 

militar) pode enfraquecer o fenómeno de decoupling. 

 A teoria institucional, especialmente na vertente da nova sociologia institucional, tem 

sido utilizada em áreas diversas, desde o ensino e formação (Modell, 2003; Moll & Hoque, 

2011), até às autarquias locais (Kaperskaia, 2008), evidenciando a existência de fenómenos de 

isomorfismo e decoupling. Especificamente em sistemas de gestão do setor público, variados 

autores (e.g., Brignall & Model, 2000; Tsamenyi et al., 2006; Nor-Aziah & Scapens, 2007) 

apresentaram estudos no suporte teórico da nova sociologia institucional, incluindo também o 

setor da saúde (e.g., Covaleski et al., 1993; Jarvinen, 2006). Na verdade, tanto no setor 

hospitalar como no restante setor público, a influência política e governamental tem um forte 

impacto na adoção de Práticas de Contabilidade de Gestão (PCG), quer ao nível de 

instrumentos de difusão, quer ao nível de obstáculos de adoção e implementação (Lapsley & 

Wright, 2004). 

Para comparar diversos elementos em análise, através dos conceitos de noncoupling, 

tight coupling, decoupling e loose coupling, Orton e Weick (1990) consideraram que nem 

todos os elementos de um todo têm de apresentar desfasamento. Segundo os autores, os 

elementos institucionais de um conjunto podem ser distintos ou não, por um lado, e também 

podem ou não ser interdependentes (correlacionados), por outro (ver Tabela 2.2). 

Tabela 2.2. Diferenciação versus interdependência 

 
Interdependência (responsivness) 

Com inter-relação Sem inter-relação 

Diferenciação 

(distinctivness) 

Com distinção Loose coupling Decoupling 

Sem distinção Tight coupling Noncoupling 

Fonte: elaborado com base em Orton e Weick (1990) 

De acordo com a Tabela 2.2 acima, conforme perspetiva de Orton e Weick (1990), só 

ocorre loose coupling quando se diferenciam (distinctiveness) elementos institucionais (regras 

e práticas institucionalizadas, nomeadamente as regras formais da NCG nos hospitais públicos 

portugueses por comparação com as práticas organizacionais subjacentes, são exemplos de 
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elementos institucionais) que também têm de ser interdependentes (responsiveness). Caso os 

elementos institucionais em comparação se diferenciem, mas não sejam interdependentes, 

ocorre apenas decoupling (Orton & Weick, 1990). Se os elementos não se diferenciam, mas 

são interdependentes, ocorre tight coupling e, por fim, não existindo nem diferenciação nem 

interdependência entre elementos institucionais o fenómeno denomina-se de noncoupling.  

Outros autores (e.g., Major & Ribeiro, 2009) vêm acentuando apenas a existência de 

um hiato (diferenciação) entre sistemas e procedimentos de natureza formal e os de natureza 

informal, sem necessidade de esmiuçar a correlação (interdependência) entre os elementos 

institucionais desses sistemas. Consequentemente, esses autores referem-se a decoupling e 

loose coupling como tratando-se, na prática, de fenómenos similares em termos de existência 

de desfasamento entre elementos institucionais. Ora, o caso da NCG (regras formais 

coercivas) nos hospitais públicos portugueses, quando comparada com as práticas nos 

hospitais, sugere que tais regras se dirigem às práticas efetivas. Ou seja, há interdependência 

entre as regras formais e as práticas subjacentes, razão pela qual se pode questionar a 

existência de loose coupling, uma vez que as práticas podem apresentar-se distintas das regras 

formais (Orton & Weick, 1990). 

O conceito de loose coupling também pode ser usado para traduzir um desfasamento 

entre os sistemas que são usados para efeitos de legitimidade externa e aqueles que 

efetivamente são usados para gerir as atividades. Nor-Aziah e Scapens (2007), baseados em 

conceitos da nova sociologia institucional, usando um estudo de caso explanatório, analisaram 

a imposição de novas regras orçamentais, com recurso à contratação de novos contabilistas, 

tendo verificado que a mudança na secção de contabilidade não foi acompanhada nas 

restantes secções organizacionais. Por conseguinte, os autores sugeriram que o conceito de 

loose coupling seja tratado não só como processo, mas também como resultado, reconhecendo 

inter-relação entre confiança nos sistemas organizacionais, resistência à mudança e dinâmicas 

de poder. 

Lógicas institucionais e loose coupling 

Conforme perspetiva de Ocasio e Thornton (1999), o mercado, o Estado, as corporações, as 

profissões, a religião e a família são as maiores instituições da sociedade que frequentemente 

estabelecem lógicas institucionais. Estes autores consideraram que uma lógica institucional se 

define como socialmente construída, como padrão histórico de práticas, assunções, valores, 

crenças e regras pelas quais os indivíduos produzem e reproduzem a sua subsistência material, 
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organizam o tempo e o espaço e atribuem significado à sua realidade social. Por conseguinte, 

as lógicas institucionais tanto são materiais como simbólicas, na medida em que propiciam as 

regras formais e informais de comportamento, incluindo a sua interação e a sua interpretação, 

que balizam a tomada de decisão. Tais regras constituem as assunções e os valores que 

definem se um determinado comportamento é apropriado. 

As lógicas institucionais estabelecem as regras que legitimam se fatores posicionais, 

relacionais ou económicos formam a base do poder de liderança e autoridade nas 

organizações (Ocasio & Thornton, 1999). As lógicas institucionais são historicamente 

mutáveis e são moldadas por mudanças estruturais económicas e sociais. As regras 

estabelecidas por estas lógicas, inseridas num contexto histórico, moldam o conhecimento dos 

agentes sociais em cada organização, determinando que questões tratar e que respostas ou 

soluções estão disponíveis como apropriadas para o controlo da atividade económica e social. 

Um processo de mudança incremental pode ocorrer no seio de instituições trajetória-

dependentes, minando a sua lógica institucional de funcionamento no longo prazo (Mahoney 

& Thelen, 2010; Broschek, 2011). 

A parte central de uma lógica institucional são as práticas e as identidades coletivas 

(Thornton et al., 2012). Ambas se inter-relacionam, mas, se, de alguma forma, apresentam 

discrepâncias, tal significa a existência de loose coupling. Aliás, a existência simultânea de 

diferentes lógicas institucionais, eventualmente contraditórias, a pressionarem as organizações 

pode contribuir para o fenómeno de loose coupling (Guerreiro et al., 2012 e 2104). As 

condições do contexto institucional podem explicar a coexistência de múltiplas lógicas 

(interação ou hibridização) durante longos períodos de tempo (Lounsbury, 2008; Berman, 

2012). 

As lógicas institucionais derivam de um nível macro-organizacional, através de uma 

linguagem material e simbólica, podendo ser observadas nas práticas das organizações 

(Thornton et al., 2012). Estas lógicas são sustentadas não só por práticas materiais, mas 

também por identificações pessoais com um valor institucional e por responsabilidades que 

permitem aos indivíduos e organizações explorar e legitimar novas práticas. Só quando uma 

narrativa é corporizada em práticas materiais é que as ideias se tornam lógicas, razão pela 

qual as práticas materiais integram a simbolização de uma lógica institucional. As práticas 

orçamentais, por exemplo, podem simbolizar formas de expressar expectativas sociais que 

fundamentam a existência das organizações (Covaleski & Dirsmith, 1988). 

Numa lógica institucional, é importante o conceito de valor porque não só representa o 

produto das práticas prescritas por essa lógica, como também constitui a base da sua 
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ontologia, a fonte de legitimidade das suas regras, a base da identificação individual, a 

possibilidade de agência e a base sobre a qual se constituem os seus poderes (Thornton et al., 

2012). Uma lógica institucional orienta os comportamentos práticos através de conjuntos 

específicos de regras, funções e categorias. Cada mecanismo de uma lógica institucional 

inclui fontes de legitimidade, autoridade e identidade. 

Uma análise histórica efetuada por Ocasio e Thornton (1999), num setor de 

publicações, permitiu compreender como as lógicas institucionais mudaram de um foco 

editorial (enfoques na profissão, no capitalismo pessoal, na reputação pessoal e na construção 

de prestígio) para um foco no mercado (enfoques no negócio, no capitalismo concorrencial de 

mercado, no posição competitiva e nos lucros). Esta mudança de lógica conduziu à alteração 

de políticas editoriais ao nível das organizações onde os interesses, o poder e a política são 

moldados pelas lógicas institucionais prevalecentes no contexto envolvente. Essas lógicas 

institucionais definem as regras pelas quais o poder é obtido, mantido e perdido. Após este 

estudo no setor editorial, em que uma lógica institucional de mercado prevaleceu sobre a 

anterior lógica editorial associada à profissão, os autores sugeriram a realização de estudos 

futuros no setor da saúde onde a lógica profissional tem tendência para se transformar numa 

lógica empresarial de mercado. Também Guerreiro et al. (2012 e 2014) explicaram a adoção 

voluntária de normas contabilísticas internacionais, por parte de grandes empresas 

portuguesas, como a mudança de uma lógica institucional legalista para uma lógica 

institucional baseada na profissão contabilística que permitiu obter maior legitimidade às 

empresas estudadas. 

Nos hospitais, tanto a legitimidade organizacional técnica (clínica) como a 

legitimidade organizacional de gestão contribuem para a sobrevivência organizacional, mas a 

força de influência de cada uma pode variar ao longo do tempo e depende da natureza da 

lógica institucional envolvente (Ruef & Scott, 1998). A capacidade de um hospital para 

assegurar a legitimidade das suas práticas de gestão depende da correspondência entre a sua 

missão e a lógica institucional envolvente. Um setor de atividade específico, nomeadamente o 

setor hospitalar, apresenta limites próprios para identificação de lógicas institucionais 

específicas do setor porque os agentes produtivos desse setor desenvolvem avaliações e 

identidades comuns que estruturam as práticas e os processos de tomada de decisões (Ocasio 

& Thornton, 1999). As lógicas institucionais proporcionam uma articulação entre as estruturas 

económicas e sociais e as regras e os significados que norteiam comportamentos comuns em 

determinado setor de atividade, incluindo o setor público (e.g., Meyer et al., 2014). Mas o 
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fenómeno de loose coupling não se relaciona apenas com as lógicas institucionais. Também o 

contexto de dependência de recursos pode contribuir para o mesmo fenómeno. 

Dependência de recursos e loose coupling 

A teoria da dependência de recursos foi apresentada pela primeira vez, em 1978, por Pfeffer e 

Salancik (2003), como uma forma de interpretar fenómenos sociais, explorando como a 

envolvente organizacional (contexto) afeta as organizações e vice-versa (Heimovics et al., 

1993; Chen & Roberts, 2010; Weech-Maldonado et al., 2012). Esta teoria foca-se na forma 

como as organizações obtêm recursos para a sua sobrevivência e como interagem com a 

envolvente externa (Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke & Süb, 

2014). A interação entre agentes caracteriza-se por ser uma relação em que um desses agentes 

depende dos recursos de outro agente (Pfeffer & Salancik, 2003; Amalou-Döpke & Süb, 

2014). Face ao enfoque nos recursos, é pressuposto desta teoria que os agentes envolvidos na 

relação não controlam todos os recursos de que precisam, tendo necessidade de interagir com 

outros agentes para obterem recursos vitais (Amalou-Döpke & Süb, 2014). Assim, as 

estruturas organizacionais são continuamente criadas, reproduzidas e reorientadas por 

interações entre organizações sociais em torno dos recursos existentes (Chen & Roberts, 

2010). 

A teoria da dependência de recursos concetualiza a interação entre uma determinada 

organização e o seu contexto social (outras organizações externas) (Weech-Maldonado et al., 

2012). Esse contexto refere-se não só a forças do mercado concorrencial, mas também pode 

englobar a regulação governamental ou outras regras sociais e culturais. Por isso, a teoria da 

dependência de recursos e a teoria institucional complementam-se na explicação da influência 

de fatores contextuais sobre o comportamento organizacional, porquanto esse comportamento 

é pressionado quer por fatores de mercado concorrencial quer por fatores institucionais 

(Weech-Maldonado et al., 2012). Tanto na teoria institucional como na teoria da dependência 

de recursos, assume-se que as organizações influenciam e são influenciadas pela sociedade 

em que estão inseridas (Chen & Roberts, 2010). Os hospitais são exemplos de organizações 

cuja atividade é influenciada por importantes fatores de dependência de recursos (Weech-

Maldonado et al., 2012). No entanto, a prevalência tradicional da institucionalização de 

sistemas de saúde também tem vindo a ser desafiada por lógicas de mercado concorrencial e 

gestão empresarial (Weech-Maldonado et al., 2012). 
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Quando as atividades das organizações dependem dos recursos de outrem, tal 

dependência possibilita o controlo externo dos comportamentos dessas organizações, 

tornando esse controlo quase incontornável (Chen & Roberts, 2010). Ora, esse controlo 

externo traduz o poder que se estabelece não só em função da importância dos recursos 

necessários, mas também da natureza do controlo desses recursos (Weech-Maldonado et al., 

2012). O poder ou o controlo de recursos por parte de determinados agentes pode sustentar-se 

numa posição hierárquica que legitima formalmente esse poder ou essa capacidade de 

controlo (Amalou-Döpke & Süb, 2014). Por isso, o conceito de legitimidade é relevante não 

só na teoria institucional, mas também na teoria da dependência de recursos (Pfeffer & 

Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010).  

Para que se estabeleça uma relação de dependência de recursos, é necessário 

ocorrerem, simultaneamente, três condições: determinados recursos são vitais para o agente 

dependente, os recursos vitais são controlados por poucos agentes com poder e, por fim, não 

existem fontes alternativas para esses recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; Amalou-Döpke & 

Süb, 2014). Nesta relação, os agentes procuram reduzir a incerteza sobre a obtenção de 

recursos, seja pela redução da dependência seja pelo aumento do poder. A teoria da 

dependência de recursos enfatiza mais o poder do que a eficiência económica, ou seja, é vital 

a relação estabelecida com as organizações que têm poder ou controlo sobre os recursos 

(Chen & Roberts, 2010). A relação de poder estabelecida é do tipo top-down (Amalou-Döpke 

& Süb, 2014).  

As organizações dependentes de recursos governamentais também procuram 

influenciar o contexto social, mediante algum poder que lhes tenha sido concedido, em favor 

dos seus próprios interesses (Chen & Roberts, 2010). A cooperação e a ação política são 

exemplos de outras estratégias que as organizações podem usar para influenciar a envolvente 

externa em favor das suas necessidades (Chen & Roberts, 2010). Oliver (1991) salientou que, 

em termos estratégicos, a tipologia de reação às pressões institucionais pode ser disseminada 

em cinco respostas diferentes: aquiescência, compromisso, não confronto, recusa e 

manipulação. A necessidade de obedecer a normas impostas, numa relação do tipo top-down, 

foi exemplificada por Oliver (1991) como estratégia de aquiescência (aceitação), típica em 

contexto de dependência de recursos (Pfeffer & Salancik, 2003). As organizações sem fins 

lucrativos (hospitais públicos, por exemplo) são particularmente vulneráveis a eventos 

externos (e.g., mudanças políticas, mudanças no modelo de financiamento) e são altamente 

dependentes dos esforços dos seus gestores no sentido de obterem os recursos financeiros de 

que necessitam (Heimovics et al., 1993). Mesmo que nos serviços públicos a necessidade de 



 

37 

 

recursos aumente, o financiamento público tende a não acompanhar essa proporção de 

aumento (Heimovics et al., 1993). 

Casciaro e Piskorski (2005) partiram da teoria da dependência de recursos para 

identificar duas dimensões teóricas distintas numa relação de dependência entre organizações: 

o desequilíbrio de poder (duas organizações em que uma tem mais poder do que a outra) e a 

dependência mútua (duas organizações com dependências recíprocas entre si). Na teoria 

original de Pfeffer e Salancik (2003), as duas dimensões estavam combinadas na construção 

da relação de interdependência. Ora, Casciaro e Piskorski (2005) estudaram a concentração de 

organizações públicas e concluíram que aquelas duas dimensões teóricas podem combinar-se 

em diferentes níveis (baixo, médio e alto) e terem efeitos opostos sobre a capacidade das 

organizações para reduzir dependências: enquanto a dependência mútua é um fator-chave para 

a concentração de organizações, o desequilíbrio de poder age como um obstáculo. 

Numa relação de dependência entre uma organização com poder e outra organização 

dependente, a dependência pode ser reduzida total ou parcialmente: a concentração das 

organizações elimina totalmente a dependência; o recurso a uma contratualização a longo 

prazo entre as duas organizações elimina parcialmente a dependência (Casciaro & Piskorski, 

2005). Esta absorção de restrições é uma das formas que as organizações encontram para 

ultrapassar a dependência de recursos vitais, mas existem outras, nomeadamente, outras 

operações interorganizacionais com vista à reestruturação da dependência ou outras operações 

que visem apenas o uso do poder concedido pela estrutura de dependência. Assim, Casciaro e 

Piskorski (2005) classificaram a ação interorganizacional em operações destinadas à 

restruturação unilateral ou bilateral de dependências, por um lado, e em operações que visem 

apenas o uso do poder, por outro, deixando a estrutura de dependência inalterada. 

Adinolfi (2003), mediante investigação qualitativa em hospitais públicos italianos e 

irlandeses, estudou a mudança operada pela implementação de sistemas de gestão da 

qualidade. A autora concluiu que, apesar dos hospitais tenderem a criar estruturas formais em 

resposta a pressões institucionais, as práticas efetivas evidenciaram loose coupling em relação 

àquelas estruturas, ou seja, os programas formais estavam desfasados das práticas. A 

investigação também permitiu concluir que este fenómeno de loose coupling é característico 

dos sistemas organizacionais abertos, mas é particularmente vincado em burocracias 

profissionais, onde a autoridade hierárquica esbarra na autonomia das profissões (médicos, 

por exemplo). As principais causas de loose coupling são a fragmentação da envolvente 

interna e externa (Orton & Weick, 1990). 
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A teoria da dependência de recursos foi usada por Adinolfi (2003) para explanar como 

o contexto envolvente molda e penetra na organização hospitalar pública, nomeadamente a 

influência governamental na administração dos recursos públicos. As similaridades 

evidenciadas entre os hospitais públicos dos dois países estudados (Itália e Irlanda) foram 

justificadas pelo facto dos hospitais de ambos os países serem condicionados pelo mesmo tipo 

de agentes relevantes e mais influentes: os médicos e os reguladores/compradores (Adinolfi, 

2003). Os médicos na medida em que exercem forte influência tanto a nível político 

(marcando a agenda política sobre o sistema de saúde) como a nível organizacional 

(influenciando o desempenho e o sucesso dos hospitais). Os reguladores/compradores na 

medida em que influenciam o financiamento dos sistemas de saúde, ou seja, têm o poder 

sobre as dotações orçamentais (recursos financeiros). Quanto aos gestores hospitalares (não 

médicos) – obrigados a lidar com a força dos dois agentes mais poderosos (médicos e 

reguladores/compradores) – estes são incentivados a reduzir o loose coupling entre as 

estruturas formais e as práticas efetivas, nomeadamente, adotando novos instrumentos de 

gestão (Adinolfi, 2003). Todavia, o mesmo estudo revelou que esses instrumentos servem 

mais para manter aparências e legitimar a organização hospitalar, do que para conseguir 

exercer uma influência muito significativa sobre as práticas médicas, evitando perturbar a 

estabilidade das relações de poder nos hospitais. 

Críticas principais 

Alguns autores (e.g., Meyer & Rowan, 1991; Covaleski et al., 1993) argumentaram que o 

facto de a nova sociologia institucional desvalorizar aspetos de eficiência em favor de 

questões de legitimação resultou dos primeiros estudos terem incidido maioritariamente sobre 

organizações sem fins lucrativos (escolas, universidades e hospitais públicos, por exemplo). 

Esta crítica dirigida ao setor público – de maior enfoque na legitimação em detrimento dos 

aspetos de eficiência – foi contestada no argumento de que as organizações podem ser 

pressionadas simultaneamente por fatores económicos e institucionais, em que a eficiência e a 

legitimidade são mais complementares que opostos. 

Segundo Scott (2001), a nova sociologia institucional tem recebido diversas críticas, 

nomeadamente por negligenciar aspetos de poder e de conflitos de interesses entre os vários 

agentes sociais. Mas este autor acrescentou três outras críticas: tendência para dicotomizar 

fatores económicos (associados aos resultados de eficiência) de fatores institucionais 

(associadas à legitimidade), tendência para privilegiar processos de mudança convergente e 
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isomorfismo em detrimento da mudança divergente (desinstitucionalização) e, por fim, uma 

preocupação central com o estudo de pressões da envolvente institucional externa em prejuízo 

da dinâmica intraorganizacional. 

A crítica de incapacidade em explicar a mudança intraorganizacional e a 

desinstitucionalização, apontada ao novo institucionalismo sociológico, tem sido reforçada 

por outros autores (e.g., Kaperskaia, 2008; Beckert, 2010). Assim, o estudo de Kaperskaia 

(2008) evidenciou que a nova sociologia institucional desconsidera a dinâmica 

intraorganizacional, tratando-se de uma abordagem predominantemente macro-

organizacional, não sendo especialmente ajustada para o estudo de dinâmicas internas de 

mudança. Também a análise de Beckert (2010) criticou que este novo institucionalismo 

sociológico se foca em processos de isomorfismo, negligenciando a mudança institucional 

divergente, ou seja, a desinstitucionalização (e.g., Oliver, 1992). 

2.3. Outras abordagens institucionais 

Esta secção destaca dois subpontos adicionais com outras abordagens institucionais: novo 

institucionalismo e processos de reforma do estado social e institucionalização versus 

desinstitucionalização. 

2.3.1. Novo institucionalismo e processos de reforma do estado social 

Na perspetiva do institucionalismo histórico, segundo Barzelay e Gallego (2006), um 

processo de reforma envolve uma relação estratégica entre os agentes políticos e a função 

pública, em que esses agentes políticos tendem a manter controlo sobre as organizações 

públicas. Os autores constataram que o institucionalismo histórico tem sido utilizado para 

compreender se existem oportunidades estruturais para implementar ideias políticas que 

reformem o estado social e a administração pública. Contudo, esta ênfase nas ideias políticas 

não é exclusiva do institucionalismo histórico. As reformas na administração pública, em 

termos de análise da mudança política e institucional, têm sido abordadas por diferentes 

prismas teóricos do novo institucionalismo. Na perspetiva do novo institucionalismo da 

escolha racional, os agentes políticos podem estabelecer uma retórica oficial de que a gestão 

das organizações públicas é autónoma, mas, frequente e sub-repticiamente, esses agentes 

políticos invadem esse espaço de autonomia de gestão, tornando-se os principais agentes em 

processos de reforma da administração pública. Na perspetiva do novo institucionalismo 
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sociológico, um processo de reforma na administração pública é altamente imitativo, 

procurando recursos e legitimidade em ideias e modelos de reforma já legitimados. 

No final do século XX, nas democracias mais industrializadas, como refere a literatura 

(e.g., Peters et al., 2005), o setor público tornou-se, em geral, mais pequeno, com mais 

parcerias entre o Estado e o setor privado e com mais utilização das ideias de mercado para 

atingir objetivos políticos. Esta transformação foi influenciada pela interação de dois fatores: 

a perceção de falhas no modelo tradicional de administração pública e o aparecimento de 

ideias associadas à nova gestão pública tendentes a alterar aquele modelo. Porém, tem-se 

revelado difícil transformar todo um conjunto de ideias feitas e institucionalizadas quando se 

demonstra alguma utilidade dessas instituições que suportam o estado social. 

Frequentemente, de acordo com Torfing (2001), as tentativas para reformar as 

políticas do estado social existente não conseguem implementar mudanças substanciais 

porque as novas políticas são fortemente influenciadas pela trajetória política pré-existente. 

As tentativas para reformar instituições, mudar políticas ou alterar comportamentos 

económicos, resultam, não raras vezes, em mudanças marginais que tendem a preservar o 

status quo, evidenciando dificuldades em acomodar o novo com o antigo. As reformas 

políticas podem ser explicadas em termos de dependência de trajetórias que condicionam o 

ritmo da mudança. Assim, nos diversos ramos do institucionalismo, as instituições têm um 

impacto crucial sobre a política e as ideias políticas, sendo úteis para explicar a mudança no 

setor público. 

Thelen (1999) considerou que a literatura sobre o novo institucionalismo tem 

permitido compreender o papel das instituições na vida política. De acordo com Hay e 

Wincott (1998), as instituições são o centro da análise institucionalista histórica, podendo 

moldar estratégias políticas. A mudança é considerada uma consequência da ação estratégica 

que pode ser determinada por um contexto repleto de instituições e ideias sobre instituições. 

Determinados agentes podem usar esse contexto (estruturas) para optar entre diferentes 

estratégias. As perceções dos agentes sobre o que é fazível, legítimo, possível e desejável são 

condicionadas pela envolvente institucional. 

Para Peters et al. (2005), as instituições politicamente criadas pelo Estado têm uma 

função determinante na formulação de políticas através do estabelecimento de estruturas 

organizativas formais nas quais se centra o processo político. A maior parte dos agentes dos 

sistemas políticos e económicos modernos são estruturas organizacionais formais. As 

instituições servem para estruturar a implementação de objetivos políticos. Na política 

moderna, uma vez criada uma instituição, esta assume uma certa rigidez que se torna difícil 
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alterar porque está dependente de uma trajetória histórica. Os legados políticos que decorrem 

de decisões anteriores constrangem a subsequente seleção de políticas, ou seja, pequenas 

opções institucionais podem ter consequências significativas – mesmo quase irreversíveis – 

no longo prazo. 

2.3.2. Institucionalização versus desinstitucionalização 

Para Seo e Creed (2002), existem incompatibilidades e contradições, associadas a tensões e 

conflitos processuais, na transição de uma rotina cognitiva (capacidade) para uma rotina 

normativa (regra). Estes autores consideraram paradoxal que os agentes sociais influenciem as 

instituições quando os seus comportamentos são condicionados por essas mesmas 

instituições. O paradoxo apontado foi o seguinte: quando e como é que os agentes sociais 

decidem mudar as suas regras e rotinas, se as suas ações e pensamentos estão condicionados 

pelas instituições existentes? Os autores referiram a existência de contradições institucionais 

na origem da mudança institucional. Ora, dito de outra forma, se são as instituições que 

condicionam as ações nas organizações, como é que os agentes organizacionais podem 

influenciar a mudança institucional? 

A crítica de que a nova sociologia institucional despreza a mudança divergente 

(descontinuação ou declínio de práticas) motivou outros estudos (e.g., Oliver, 1992; Dillard et 

al., 2004), tendentes a explicar processos de desinstitucionalização, que evidenciaram como 

determinadas práticas institucionalizadas perderam legitimidade ou utilidade. A abordagem à 

institucionalização/desinstitucionalização de Seo e Creed (2002) foi utilizada por Sharma et 

al. (2010), por exemplo, sobre a implementação de sistemas de controlo da qualidade. O 

estudo permitiu demonstrar como agentes internos individuais, influenciados por contradições 

institucionais, tiveram comportamentos coletivos no sentido de conseguir uma mudança 

institucional. Os autores evidenciaram um processo de desinstitucionalização contínua dos 

mecanismos de controlo de qualidade do setor público em favor dos mecanismos típicos do 

setor privado. 

Foi na sequência do paradoxo referido por Seo e Cred (2002) que o estudo de Dillard et 

al. (2004), sobre institucionalização/desinstitucionalização, culminou na apresentação de um 

novo modelo de dinâmica institucional que agrega fatores intraorganizacionais, por um lado, e 

pressões da envolvente externa, por outro. Sem deixarem de reconhecer a mudança 

convergente estudada pela nova sociologia institucional, Dillard et al. (2004) defenderam que 

a mudança pode também ter uma natureza divergente. Tal sucede quando as ações de 
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organizações individuais provocam mudança ao nível do setor organizacional e ao nível 

político e económico (envolvente macro), ou seja, uma dinâmica que abarca processos de 

institucionalização e desinstitucionalização (ver Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1. Dinâmica institucional 

Fonte: Adaptado de Dillard et al. (2004, p.512) 

 Dillard et al. (2004) consideraram três níveis diferentes: político e económico, setor 

organizacional e organizacional. O primeiro compreende os sistemas políticos e 

socioeconómicos gerais que regulam uma sociedade. O segundo abrange os sistemas 

socioeconómicos associados a um setor de atividade. O último abarca as organizações 

individuais que integram um setor de atividade. Para os autores, a envolvente macro das 

organizações (ao nível político e económico e ao nível do setor organizacional) também está 

sujeita a processos de mudança por influência das dinâmicas internas de organizações 

individuais e não apenas no sentido contrário como preconiza a nova sociologia institucional. 

Desta forma, o modelo admite a influência de fatores históricos, políticos e sociais na 

institucionalização, transposição e desinstitucionalização das práticas organizacionais. 

 Do nível político e económico emanam critérios que avaliam a legitimidade das ações 

ao nível do setor organizacional (Dillard et al., 2004). Por seu turno, as práticas legítimas 

neste nível norteiam as ações no nível organizacional. Neste nível, existem organizações 

inovadoras, dentro da legitimidade concedida pelo setor organizacional, e organizações que 

tardiamente adotam as práticas e os critérios do setor organizacional, acabando por imitar as 

organizações inovadoras. As organizações com capacidade para seguir algumas práticas não 

instituídas pelo nível político e económico e pelo nível do setor organizacional podem 

provocar mudanças nas práticas do setor organizacional. Essas organizações podem até alterar 
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critérios nesse setor que, por sua vez, poderão originar mudanças nos critérios do nível 

político e económico, podendo provocar redistribuição do poder. 

Fennings e Greenwood (2003) abordaram a curva da institucionalização como um 

processo que se inicia com uma inovação e prossegue com a objetivação, difusão e 

legitimação até à institucionalização completa que precede uma eventual 

desinstitucionalização. De acordo com estes autores, os fatores de mudança na nova 

sociologia institucional (pressões coercivas, miméticas e normativas) são os pilares nos quais 

as instituições são criadas, mas também estão presentes em processos de 

desinstitucionalização. Neste sentido, as pressões podem ser institucionalizadoras ou 

desinstitucionalizadoras ao longo de um período histórico. 

Estes processos de institucionalização e desinstitucionalização ocorrem num período 

de tempo histórico, razão pela qual se pode associar à vertente do institucionalismo histórico. 

Segundo Oliver (1992), a desinstitucionalização refere-se ao declínio ou descontinuidade de 

uma prática organizacional institucionalizada. Para esta autora, grande parte da literatura 

sobre teoria institucional começou por dar preponderância aos processos de 

institucionalização, prestando menor atenção aos processos de desinstitucionalização para 

explicar os comportamentos e as mudanças organizacionais. Sob determinadas condições, os 

comportamentos organizacionais institucionalizados são suscetíveis à dissipação, à 

reavaliação, à rejeição ou à substituição, ou seja, à desinstitucionalização. Uma prática ou um 

procedimento organizacional institucionalizado pode perder legitimação e iniciar uma 

descontinuação em resultado de mudanças ou falhas organizacionais. As práticas 

organizacionais institucionalizadas podem ser ameaçadas por mudanças quando a utilidade e a 

legitimidade das mesmas é posta em causa. Conforme Figura 2.2, Oliver (1992) sistematizou 

as pressões na origem do processo de desinstitucionalização: 

 

Figura 2.2. Pressões para a desinstitucionalização 

Fonte: Oliver (1992, p.567) 
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A desinstitucionalização, de acordo com Oliver (1992) (Figura 2.2 acima), pode 

resultar de mudanças na estrutura e nos padrões de interação tanto no interior das 

organizações como ao nível do setor organizacional envolvente. Assim, em termos de 

pressões para a desinstitucionalização nos domínios político, funcional e social, a autora 

distinguiu alguns fatores internos e externos como potenciais causadores da descontinuidade 

de uma prática organizacional. Os fatores internos incluem as mudanças na distribuição do 

poder (e.g., problemas de desempenho e aumento de críticas e de conflitos de interesses), as 

mudanças na necessidade funcional (e.g., declínio da utilidade instrumental) e as mudanças no 

consenso social (e.g., mudança de liderança, mudança organizacional). Por seu turno, os 

fatores externos compreendem as pressões para a competitividade (e.g., mudanças na 

envolvente concorrencial, necessidade de adotar práticas mais inovadoras e mais eficientes), 

as pressões sociais (para mudanças na regulamentação governamental, por exemplo) e 

mudanças na relação das organizações com agentes externos (e.g., necessidade de reduzir a 

dependência de um agente institucional influente). 

A par das pressões políticas, funcionais e sociais, Oliver (1992) acrescentou a entropia 

e a inércia como pressões moderadoras. Enquanto a entropia organizacional tende a acelerar o 

ritmo em que a desinstitucionalização ocorre, a inércia organizacional tende a impedir ou a 

abrandar esse processo. Esta autora, a propósito dos fatores de desinstitucionalização, 

salientou que a resistência à mudança associada à inércia pode ser explicada pela influência 

das rotinas e da história das práticas organizacionais. As diferentes pressões 

desinstitucionalizadoras, no seu conjunto, determinam a probabilidade de dissipação ou 

rejeição de uma prática organizacional institucionalizada. A dissipação refere-se a uma 

deterioração (atrofia) gradual da utilização dessa prática, enquanto a rejeição traduz uma 

descontinuidade mais direta. As pressões sociais externas para mudar a regulamentação 

governamental assumem um papel preponderante, dado o poder coercivo da legislação que, 

inclusivamente, pode interagir com outros fatores externos potenciadores de 

desinstitucionalização. 

Beckert (2010) evidenciou que os mecanismos identificados como fatores de mudança 

isomórfica também podem ser fatores de mudança divergente. Para este autor, o desafio 

teórico passa por identificar as condições em que aqueles mecanismos impulsionam a 

mudança institucional, seja para a homogeneização (isomorfismo) seja para a heterogeneidade 

(divergência). Por conseguinte, aos três mecanismos em que se baseia o conceito de 

isomorfismo institucional – poder (isomorfismo coercivo), atração (pressões normativas) e 

mimetismo (processos miméticos) – deve juntar-se um quarto mecanismo: a concorrência. 
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Estes quatro mecanismos podem suportar quer processos de homogeneização quer processos 

de mudança institucional divergente. Em relação ao mecanismo de poder, as instituições são 

difíceis de desmantelar porque, uma vez criadas, distribuem recursos e poder que alimentam a 

sua continuidade e que tanto podem ir no sentido da homogeneização como no sentido do 

divergência. Quanto ao mecanismo de atração, a socialização e as redes profissionais 

relacionam-se com a atração por determinados modelos organizacionais, sejam eles de 

institucionalização ou de desinstitucionalização. 

No que se refere ao mecanismo de mimetismo, ocorre que, perante contextos de 

incerteza, a busca de legitimidade dos atores faz-se através de processos de imitação, tanto no 

sentido da homogeneização como no sentido da heterogeneidade (Beckert, 2010). Finalmente, 

relativamente ao mecanismo de concorrência, considera-se que a competitividade exerce uma 

forte pressão para a mudança institucionalizante ou desinstitucionalizante, como tem 

demonstrado a evidência empírica. Note-se que DiMaggio e Powel (1991) haviam proposto os 

conceitos de isomorfismo coercivo, normativo e mimético em alternativa ao isomorfismo 

competitivo, razão pela qual não desenvolveram o mecanismo de concorrência. 

Beckert (2010) considerou que há fortes mecanismos que influenciam a mudança 

institucional no sentido de uma maior homogeneidade, mas considerou igualmente verdade 

que a heterogeneidade institucional também se reproduz continuamente. Assim, o desafio dos 

mecanismos de poder, atração, mimetismo e concorrência consiste em identificar as condições 

sob as quais esses mecanismos conduzem as instituições para a homogeneização ou para a 

heterogeneidade. Fortes poderes exógenos e pressões competitivas diretas em mercados 

diferenciados são exemplos de condições que favorecem a homogeneização. A falta de 

legitimidade de modelos institucionais específicos e a existência de detentores de poder 

interessados em diferenças institucionais são exemplos de condições que favorecem a 

divergência. 

2.4. Exemplos de investigação em Contabilidade de Gestão com suporte teórico 

institucional 

No âmbito da CG, a teoria institucional tem sido utilizada por variados autores cuja 

investigação, a título de mera exemplificação de uso desta abordagem teórica, se resume nas 

seguintes secções de texto: sistemas e PCG, dinâmicas de poder, resistência à mudança e 

inércia, utilidade da informação desagregada, dificuldades nos processos de implementação e 

de utilização, tecnologias de informação integrada e serviços partilhados. 
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2.4.1. Sistemas e Práticas de Contabilidade de Gestão 

De acordo com a literatura (e.g., Major & Ribeiro, 2009) sobre CG, numa abordagem 

institucional, as instituições devem ser consideradas no estudo das ciências sociais em geral e 

no estudo da contabilidade, em particular. A razão subjacente é que os sistemas contabilísticos 

são convenções que, integrados em contextos institucionalizados (legal, profissional, 

regulador, etc.), procuram legitimar, socialmente, as ações dos agentes organizacionais 

envolvidos (e.g., Caria & Rodrigues, 2014). Para a teoria institucional, há regras e 

convenções, também no domínio da CG, que estruturam o comportamento organizacional 

(e.g., Scapens, 2006; Major & Ribeiro, 2009). 

De acordo com o estudo de Burns e Scapens (2000), as ações, que corporizam 

comportamentos dos agentes sociais num dado momento, derivam de regras e de rotinas 

institucionalizadas. Os sistemas contabilísticos são regras que se vão transformando em 

rotinas e que, ao perdurarem no tempo, com a transmissão aos novos membros da 

organização, se transformam em instituições. Para estes autores, as regras são declarações 

formais de procedimento, enquanto as rotinas são procedimentos habituais efetivamente 

seguidos que se institucionalizaram ao perdurarem no tempo. Por seu turno, as instituições 

são assunções tomadas por adquiridas com as quais os agentes sociais se identificam nas suas 

atividades e relacionamentos (Burns & Scapens, 2000). Numa dinâmica intraorganizacional, 

as instituições moldam as ações e os pensamentos dos agentes humanos, pelo que as ações 

comportamentais se explicam em função de regras, rotinas e instituições (Scapens, 2006). 

Covaleski et al. (1996) consideraram que as estruturas organizacionais são um veículo 

adaptativo formado em reação às características dos seus participantes (internos), por um 

lado, e às influências da envolvente externa, por outro. Nor-Aziah e Scapens (2007) referiram 

até tensões internas decorrentes do conflito entre instituições internas e instituições externas. 

É na convicção de que uma abordagem institucional pode e deve juntar dinâmicas 

intraorganizacionais e extraorganizacionais, ou seja, considerar fatores de pressão interna e 

externa às organizações, que alguns autores (e.g., Johansson & Siverbo, 2009; Major & 

Ribeiro, 2009) têm referido estas duas vertentes como uma perspetiva institucional aplicável à 

CG. 

Atendendo a que há uma origem exógena nos processos de mudança, Johansson e 

Siverbo (2009) sugeriram que será difícil atingir um entendimento completo sobre como 

mudam as regras em CG sem ter em conta as pressões externas sobre as organizações. Com 

base nos conceitos de comportamentos, regras, rotinas e instituições, Johansson e Siverbo 
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(2009) desenvolveram um modelo concetual especificamente ajustado à evolução em CG. Tal 

modelo, baseado nos conceitos de Burns e Scapens (2000) e com referências em Dillard et al. 

(2004), também realçou a complementaridade entre velha economia institucional e nova 

sociologia institucional. Os autores sustentaram que a nova sociologia institucional explica 

como as inovações chegam às organizações ao passo que a velha economia institucional 

explica o que sucede nas organizações depois da chegada dessas inovações. 

 Burns e Scapens (2000) desenvolveram um modelo concetual explicitamente para a 

compreensão da mudança intraorganizacional, reconhecendo a influência de fatores externos, 

apesar de não terem incluído o impacto dessas pressões nesse modelo. No mesmo sentido, a 

título de exemplo, o estudo de caso sobre o fenómeno da inércia na MCG, centrado em regras 

e rotinas de grandes bancos holandeses, desenvolvido por van der Steen (2009), referiu 

simplesmente a teoria institucional como enquadramento teórico, sem esmiuçar vertentes 

isoladas do institucionalismo que considerou integradas e complementares. De facto, é nas 

limitações de cada uma daquelas vertentes, consideradas isoladamente, que se fundamentam 

algumas das críticas anteriormente enunciadas. 

Em conformidade com a literatura (e.g., Burns & Scapens, 2000; Major & Ribeiro, 

2009), as vertentes velha economia institucional e nova sociologia institucional assumem uma 

visão subjetiva dos sistemas e PCG no seu contexto organizacional e social. Aquelas correntes 

teóricas do institucionalismo consideram limitada a racionalidade das agentes organizacionais 

e recusam a existência de modelos económicos otimizadores da relação custo/eficiência. A 

velha economia institucional, como suporte teórico em CG, tem conhecido os maiores 

desenvolvimentos no estudo dos processos de mudança intraorganizacional (e.g., Nor-Aziah 

& Scapens, 2007; Moll & Hoque, 2011). Estes estudos assentam na constatação de que há 

regras e rotinas em CG, decorrentes das ações quotidianas dentro das organizações, que se 

transformam em instituições ao perdurarem no tempo. 

De acordo com Wiesel et al. (2011), as iniciativas para que no setor público se olhem 

os cidadãos como clientes sugerem a ocorrência de uma empresarialização dos serviços 

públicos (hospitais públicos, por exemplo). Contudo, para estes autores, esta mudança 

institucional promove uma situação híbrida que impede uma mudança radical nas PCG. Tal 

relaciona-se com atividades em “zona cinzenta”, entre o setor público e o setor privado, na 

terminologia de Collin et al. (2009), que influenciam as opções contabilísticas. 
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2.4.2. Dinâmicas de poder 

As estruturas organizacionais, particularmente os sistemas de controlo de gestão, são usadas 

para legitimar ou influenciar circuitos de poder entre os agentes organizacionais (e.g., 

Covaleski & Dirsmith, 1986; Abernethy & Chua, 1996; Ribeiro & Scapens, 2006). Estas 

dinâmicas de poder são frequentemente associadas a questões de confiança (Busco et al., 

2006), resistência (e.g., Granlund, 2001) e inércia (Granlund, 2001; van der Steen, 2009) na 

implementação de SCG. Modell (2012), com suporte na teoria crítica e na teoria institucional, 

estudou o desenvolvimento de PCG, nomeadamente o sistema balanceado de indicadores de 

gestão (balanced scorecard), como processo estratégico de um organismo do Governo central 

da Suécia. Evidenciou-se como esse processo foi condicionado por fatores de regulação 

política externos àquele organismo governamental. O estudo evidenciou também que existe 

uma estreita inter-relação entre estratégia e regulação política. As organizações tendem a 

responder a pressões institucionais exercidas por atores dominantes com poder de regulação 

política. O poder coercivo de um importante ator político, através de discursos críticos 

relativos à ausência de uma estratégia organizacional explícita, denotou uma influência 

institucional isomórfica que pretendeu atingir objetivos sociais mais amplos. Estas dinâmicas 

de poder com evidência de desfasamento entre objetivos também se inserem como causas do 

fenómeno de loose coupling. 

Markus e Pfeffer (1983), suportados em investigação interpretativa, sustentaram que a 

informação proveniente dos SCG, ao refletir desempenhos e resultados de processos 

organizacionais, afeta a distribuição de poder dentro das organizações. A implementação de 

um sistema de avaliação de desempenho, por exemplo, pode causar mudanças na gestão de 

topo. Os autores conseguiram evidência de resistência organizacional por parte daqueles que 

têm interesses em manter a distribuição de poder. No mesmo estudo, especificamente em 

relação a novos SCG, os autores sustentaram que há quatro aspetos organizacionais 

potenciadores de sucesso na sua implementação: respeito pela distribuição de poder, respeito 

pela cultura organizacional, concordância com os objetivos organizacionais e possuir as 

tecnologias necessárias à sua concretização. Em relação a este último aspeto, foi evidenciado 

que os gestores de topo podem tentar influenciar a implementação de projetos de sistemas de 

informação no sentido de minimizar alterações de poder. Também Argyris e Kaplan (1994), 

para além de identificarem barreiras à implementação de novos SCG, referiram que o apoio 

de agentes organizacionais com poder e um adequado processo de preparação potenciam o 

contorno das barreiras à mudança e o sucesso na implementação de novas práticas. 
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 Nas sociedades democráticas, de acordo com Caupers (1994), se os agentes 

organizacionais estão associados à administração pública, enquanto instrumento do poder 

político, têm a legitimidade própria que aquele poder lhe confere. Para Brignall e Modell 

(2000), a avaliação de desempenho no setor público, mesmo que balanceada (indicadores 

financeiros e não financeiros) e integrada (indicadores que dependem uns dos outros), pode 

ter problemas de implementação que advêm da natureza pública do setor em que processos 

institucionais se associam a dinâmicas de poder. 

 Segundo a literatura (e.g., Burns, 2000; Ribeiro & Scapens, 2006), a implementação 

de regras contabilísticas é facilitada se o agente de mudança tem poder para controlar recursos 

e tomar decisões, mas isso pode ser insuficiente para se imporem sistemas com complexas 

relações sociais. Burns e Scapens (2000) advertiram que os conflitos de interesses e o poder 

dos agentes organizacionais podem definir se uma mudança é cerimonial ou instrumental. 

Esse poder pode até ser mobilizado para resistir à mudança (Ribeiro & Scapens, 2006).  

Williams e Seaman (2001) mostraram que a centralização do poder influi na mudança 

pela característica estrutural e organizacional que concentra o poder e a autoridade para a 

tomada de decisão a um alto nível organizacional. Para Markus e Pfeffer (1983), a cultura 

organizacional e os circuitos de poder instalados têm influência no sucesso da implementação 

de novas práticas. Por seu turno, Kaperskaia (2008) realçou a importância das rotinas 

instituídas, anteriores à implementação de novas práticas, evidenciando a importância da 

conexão dessas novas práticas com as práticas antigas que refletem um equilíbrio entre os 

diversos poderes instaladas. 

2.4.3. Resistência à mudança e inércia 

A resistência à mudança, na ótica de Granlund (2001), pode traduzir uma trajetória de um 

processo que acumula forças de inércia nos SCG e, a determinada altura, implica a recusa 

final do processo. Um projeto de mudança tem um ciclo de vida no tempo, a partir do projeto 

inicial, e o acumular de forças de inércia corresponde a um processo que culmina na recusa 

coletiva desse projeto de mudança para dar início a um outro. Quando as forças de inércia 

começam a dominar as forças de mudança, o processo de desenvolvimento dos SCG é 

travado. O estudo de caso de Granlund (2001) centrou-se nos fatores de estabilidade 

(continuidade) e consequente resistência à mudança, ou seja, nas razões pelas quais os SCG 

têm dificuldade em mudar, apesar das pressões nesse sentido. O autor argumentou que a 

resistência à mudança não é sinónimo de ignorância ou irracionalidade, podendo significar 
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que um projeto de mudança precisa de ser ajustado, melhorado, corrigido ou até abandonado. 

No mesmo sentido, outros autores (e.g., Preston et al., 1992; Christensen & Skærbæk, 2010) 

advogaram que ceticismo e resistência à mudança em contabilidade podem não só ser uma 

ameaça à estabilidade, mas também uma oportunidade dos proponentes da inovação para 

redefinir a mudança. Burns e Baldvinsdottir (2005) sugeriram que contradições e 

inconsistências institucionais podem iniciar a mudança a partir do interior das próprias 

organizações. 

Para Siti-Nabiha e Scapens (2005), a existência de loose coupling, associado à 

presença de inércia, reflete debilidades internas para mudar e resulta em estabilidade 

institucional. Por sua vez, para Johansson e Siverbo (2009), as situações de insucesso na 

implementação de novas práticas configuram uma discrepância entre os resultados esperados 

e os resultados efetivos, justificada pela eventual existência de mecanismos, dentro da 

organização, que se opõem à mudança para manter a continuidade. Tal oposição 

consubstancia uma persistência de valores que é uma causa significativa para a explicação da 

resistência à mudança. Para Peters et al. (2005), a resistência das instituições à mudança pode 

ser vista como uma institucionalização bem-sucedida de uma estrutura organizacional apoiada 

em ideias e valores. 

 van der Steen (2009), ao questionar o reconhecimento pelos agentes envolvidos da 

necessidade de mudança, explorou formas nas quais a inércia obstruiu a adoção de novas 

regras de CG. O autor identificou ambiguidades e contradições nas regras e rotinas 

organizacionais. O mesmo estudo evidenciou ainda contradições entre as regras formais de 

um novo sistema de gestão e os hábitos individuais conscientes, associando ambiguidade ao 

conhecimento tácito e a contradição ao conhecimento consciente. Esta situação encontra 

paralelo nos autores (e.g., Granlund, 2001; Modell et al., 2007) que abordaram inconsistências 

institucionais relacionadas com a preponderância de fatores individuais (humanos) de 

mudança.  

van der Steen (2009) também encontrou contradições no seio das próprias regras 

formais entre os incentivos mediante avaliações formais para a responsabilização e um 

sistema contabilístico desajustado para guiar essa responsabilização. O autor concluiu que tais 

contradições e ambiguidades foram as principais fontes de inércia que inibiram a adoção com 

sucesso de novas regras de CG, admitindo, porém, não ter estudado os graus de intensidade 

dessa inércia. Para este autor, em ambientes com baixa ênfase na responsabilização, novas 

regras dirigidas exatamente a essa responsabilização são vistas como insignificantes ou 

irrelevantes e refletem inércia. Também entre as rotinas, Johansson e Siverbo (2009) 
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referiram contradições que decorrem do facto de existirem diferentes opiniões normativas 

sobre a estrutura dos próprios SCG. 

 De acordo com Kasurinen (2002), os próprios funcionários operacionais da 

contabilidade podem resistir à mudança por não terem disponibilidade para assumir mais 

responsabilidades do que aquelas que já têm. Soin et al. (2002) evidenciaram que um conjunto 

de tensões provocadas por novas regras, face às rotinas existentes, conduziu a uma 

implementação apenas parcial de um método de custeio. Tratou-se de um estudo sobre a 

implementação do método de custeio baseado nas atividades (Activity Based Costing – ABC) 

numa entidade bancária que avaliou a mudança organizacional por três dicotomias de Burns 

& Scapens (2000) – formal versus informal, revolucionária versus evolucionária e regressiva 

versus progressiva.  

A propósito da implementação de outro instrumento de CG – balanced scorecard –, 

Pimentel e Major (2009) observaram uma resistência persistente à utilização desse 

instrumento. Estes autores evidenciaram um défice de confiança no sistema, possivelmente 

associado a um défice cultural de planeamento e controlo, conforme alegação dos gestores 

que lidaram com a implementação do projeto. 

Segundo Coyte et al. (2010), o grau de precisão das regras afeta não apenas o 

casamento entre regras e rotinas, mas também o surgimento de múltiplas rotinas, permitindo 

compreender como as PCG permanecem estáveis ou mudam ao longo do tempo. Os 

resultados confirmaram a importância de fazer uma separação clara entre regras e rotinas para 

estudar PCG, distinguindo, especialmente, diferentes graus de precisão nas regras. Numa 

regra precisa sobre delegação de poder, uma única rotina mostrou-se coincidente com a regra 

porque a rotina era altamente sensível a mudanças na regra. O estudo demonstrou que uma 

maior precisão das regras aumenta a resistência à mudança, mas atua para estabilizar a relação 

entre as regras e as rotinas, sendo necessário um evento significativo para desestabilizar tal 

relação. Assim, a precisão das regras influencia a natureza da relação regra/rotina. 

2.4.4. Utilidade da informação desagregada 

Em CG, a informação financeira e não financeira construída é, essencialmente, desagregada. 

Por isso, importa abordar a utilidade do nível de desagregação, nos mais variados setores de 

atividade, e os procedimentos para o fazer. Brignal e Modell (2000), num estudo sobre o setor 

universitário, verificaram que os responsáveis políticos pelo setor se preocupam mais com a 

utilização dos recursos em termos de informação agregada do que com indicadores muito 
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detalhados. Modell (2003), num outro estudo em universidades, baseado na teoria 

institucional, evidenciou que a utilização de indicadores de gestão desagregados foi mais 

ritual (cerimonial) que instrumental. Segundo o autor, a reação às indicações centrais para a 

construção de indicadores financeiros mais desagregados foi de resistência, com base em 

argumentos de ocorrência de tensões e elevados custos. As tensões resultaram do facto da 

comparação desses indicadores desagregados de custos entre universidades ser de pouca ou 

nenhuma utilidade prática para a tomada de decisão.  

O estudo de Modell (2003) evidenciou que os elevados custos para a implementação 

de um SCG podem nem sequer garantir a produção de informação mais correta sobre custos 

desagregados. Além disso, o autor notou uma contradição clara ao recolher evidência de que 

os líderes políticos das autoridades centrais não estariam genuinamente interessados na 

discussão de informação detalhada sobre custos. Foi demonstrado que esse tipo de líderes 

prefere discutir as mudanças de financiamento em termos agregados, evitando debater 

indicadores de controlo desagregados ao mais ínfimo detalhe. Este autor usou o conceito de 

loose coupling para mostrar o desfasamento entre os objetivos centralmente estabelecidos e os 

indicadores de gestão provenientes das práticas de controlo de gestão nas universidades 

estudadas.  

Os indicadores de informação desagregada foram entendidos, no estudo de Modell 

(2003), como um elemento de ambiguidade atribuído não apenas aos constrangimentos de 

instituições internas nas universidades, mas também às opções dos organismos de política 

central. O autor notou falhas nos sistemas de avaliação e controlo que não acompanharam, em 

termos de funcionalidade, os sistemas de planeamento. Porém, apesar das inconsistências, 

observou-se estabilidade e continuidade na divulgação daqueles indicadores de informação 

desagregada, sugerindo algum grau de institucionalização. 

Um estudo posterior de Moll e Hoque (2011), aplicado também no setor do ensino 

superior, especificamente numa nova universidade australiana que havia crescido de dimensão 

a ponto de poder ser comparável com universidades mais antigas, revelou o mesmo fenómeno 

de loose coupling. A constatação foi justificada porquanto a implementação, na nova 

universidade, de um sistema de orçamentação com informação contabilística desagregada 

similar às universidades mais antigas, visou mais a legitimação externa do que a utilização 

interna. Os gestores, órgãos de staff e outros agentes internos da universidade foram vistos 

como importantes agentes de legitimação interna e externa, mas o caso evidenciou 

dificuldades em gerir pressões institucionais quando os sistemas de relato externo estão 

desfasados do seu uso dentro da organização. 
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Conforme com a literatura (e.g., Granlund & Malmi, 2002), os gestores podem estar a 

deparar-se com mais informação desagregada do que aquela que conseguem utilizar. 

Covaleski et al. (1993), numa investigação baseada na teoria institucional, também havia 

argumentado que os gestores podem não usar informação volumosa, desagregada e muito 

detalhada, mesmo que os SCG instalados sejam altamente funcionais. Nos setores de 

atividade em que a avaliação de indicadores desagregados de desempenho é muito difícil, as 

organizações tendem a não utilizar esses indicadores (Oliver, 1992). Há autores (e.g., Babad 

& Balachandran, 1993) a alertarem que os sistemas altamente funcionais também custam 

muito a implementar, alimentar e administrar, podendo os benefícios não superar os custos. 

Para Covaleski et al. (1996), mais do que representar uma realidade objetiva, a CG 

pode servir como um meio cerimonial para demonstrar, simbolicamente, o comprometimento 

de uma organização com comportamentos racionais. Para estes autores, e especialmente no 

setor público, a informação desagregada de CG pode servir para legitimação externa, 

mascarando a realidade política e social subjacente. Carruthers (1995), numa perspetiva 

institucionalista, referiu-se à utilidade para efeitos de legitimação da informação desagregada 

proveniente das PCG como uma característica própria destas práticas. Nesse sentido, a dupla 

utilidade (instrumental e cerimonial) seria característica destas práticas, independentemente 

da proporção entre utilidade instrumental e cerimonial poder variar em função do tipo de 

entidades e do seu contexto social. 

 Usando a abordagem concetual de Burns e Scapens (2000), Kaperskaia (2008) 

recolheu evidência de duas racionalidades distintas como motivos para a mudança: busca de 

legitimidade e busca de eficiência, corroborando os teóricos institucionais de base sociológica 

(e.g., Meyer & Rowan, 1991). Ora, cada uma daquelas racionalidades pode associar-se a cada 

uma das duas utilidades da informação desagregada atrás referidas, ou seja, a utilidade 

cerimonial como consequência da busca de legitimidade e a utilidade instrumental como 

consequência da busca de eficiência. A utilização da informação desagregada proveniente dos 

SCG em resultado de uma busca dual, de eficiência e de legitimidade, é um traço comum que 

tem atravessado a literatura (e.g., Meyer & Rowan, 1991; Kaperskaia, 2008), com 

particularidades associadas à gestão pública ou à gestão privada. 

 Alguns autores (e.g., Meyer & Rowan, 1991; Kaperskaia, 2008), suportados na nova 

sociologia institucional, têm argumentado que as organizações constroem a sua imagem em 

função de regras instituídas na sociedade e, em consequência, adotam modelos 

organizacionais de utilidade cerimonial, nomeadamente sistemas com informação muito 

desagregada. Frequentemente, a adoção destes modelos não visa tomar decisões tendentes à 
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maior eficiência, mas antes mostrar que têm uma prática instituída que realça a imagem da 

organização e a legitima no seu contexto social. Possuir uma imagem certa traz 

reconhecimento social e pode ser a chave de acesso a recursos públicos provenientes do 

Orçamento do Estado, especialmente em contextos de setores públicos muito regulados. 

Soin et al. (2002) demonstraram que, numa ótica institucional, a mudança 

organizacional é motivada pela busca de eficiência, mas há também razões simbólicas e 

miméticas que visam a obtenção de legitimidade. Em consistência com a teoria institucional, 

os autores mostraram que organizações governamentais públicas, com exigências legislativas 

ao nível da contabilidade de custos, tendem a elaborar sistemas que respondem a essas 

exigências, mas não fazem grande utilização dessa informação desagregada em termos 

internos para efeitos de gestão. O facto de os agentes sociais envolvidos terem mostrado 

divergências na implementação de um sistema de custeio, para produzir indicadores 

desagregados de custos, foi interpretado pelos autores como uma evidência de que a mudança 

teve uma utilidade cerimonial e não instrumental.  

 A literatura (e.g., Libby & Waterhouse, 1996) tem referido que as organizações que 

operam em envolventes muito concorrenciais tendem a possuir mais sistemas de informação 

desagregada e pormenorizada. No longo prazo, de acordo com Johansson e Siverbo (2009), 

em mercados altamente competitivos, as rotinas de CG contribuem para a avaliação e 

monitorização da eficiência. Por seu turno, em organizações altamente institucionalizadas, 

aquelas rotinas tendem a construir a informação desagregada necessária para efeitos de 

legitimação. Especificamente sobre a avaliação de desempenho, Oliver (1991) realçou que a 

utilidade simbólica e cerimonial de alguns indicadores de informação desagregada pode 

relacionar-se com o poder dos financiadores, dos corpos profissionais e dos utilizadores. 

Também Ansari (1987) encontrou evidência de disparidades entre objetivos formais do 

sistema de informação desagregada sobre custos para melhorar a eficiência e a falta de 

utilidade instrumental desse sistema para esse fim. 

2.4.5. Dificuldades nos processos de implementação e de utilização 

Na perspetiva de Johansson e Siverbo (2009), não raras vezes, a adoção de novas PCG não 

produz os resultados esperados, seja porque há dificuldades no processo de implementação, 

seja porque há problemas de utilidade da informação produzida (Johansson & Siverbo, 2009). 

Questionando essa utilidade, Kaperskaia (2008) aludiu que, mesmo que a opção por um SCG 

seja racional, bem-intencionada e dirigida à gestão da eficiência, o processo de decisão pode 
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também ter sido influenciado por tendências de moda organizacional ou meras exigências 

institucionais, condicionando negativamente a utilidade instrumental. Outros autores (e.g., 

Malmi, 2001) também tinham evidenciado o fenómeno de moda da gestão, num caso de 

implementação do balanced scorecard, em prejuízo de uma utilização instrumental.  

 De acordo com Scapens (2006), o fenómeno de loose coupling, para além de refletir 

uma resposta a pressões externas, pode também resultar da falta de confiança num SCG que 

distancia os gestores do uso da informação gerada pela CG. Outros autores (e.g., Johansson & 

Baldvinsdottir, 2003; Busco et al., 2006) confirmaram como a confiança nos sistemas tem 

implicações na forma como novas regras são recebidas. Para Kasurinen (2002), se novos SCG 

têm problemas de qualidade na informação gerada, tal implica falhas na legitimação dos 

mesmos e funciona como uma barreira à mudança. 

Lukka (2007) enquadrou os conceitos de regras, rotinas e loose coupling num estudo 

de caso de uma empresa. Segundo o autor, o desfasamento entre regras e rotinas foi 

continuamente característico da CG, denotando-se, assim, alguma ineficácia nas regras, 

nomeadamente falhas inerentes à ausência de meios de coação para pressionar a mudança. 

Contudo, as rotinas informais flexíveis, desenvolvidas pelos agentes organizacionais, tiveram 

a capacidade de suavizar tensões decorrentes das regras formais de CG, protegendo-as de 

mudanças mais significativas e passíveis de maior resistência. Esta evidência denota evolução 

na continuidade, isto é, a coexistência de estabilidade e de mudança (Burns & Scapens, 2000). 

As falhas na qualidade da informação gerada também podem depender da integração e 

inter-relação entre os diversos sistemas de informação contabilística envolvidos. 

Weißenberger e Angelkort (2011) verificaram a tendência das empresas germânicas, já desde 

a década de 1990, para SCG fortemente integrados nos registos da contabilidade financeira 

em lugar de se basearem em registos próprios separados da contabilidade financeira e da 

fiscalidade. Segundo os autores, a integração da contabilidade financeira com a CG não tem 

um efeito significativo sobre os aspetos técnicos dos SCG, mas influencia a linguagem usada 

por estes sistemas. Por conseguinte, a consistência entre os registos da contabilidade 

financeira e os SCG foi um aspeto de qualidade da informação considerado importante para 

os gestores estudados. 

Para Granlund (2001), em setores com atividades complexas, uma das razões para as 

dificuldades na implementação de um SCG é não discutir o assunto com todos os agentes 

envolvidos. O autor sustentou que, numa empresa que fabrique centenas de produtos 

diferentes, é difícil a implementação de sistemas de custeio, por exemplo, que produzam 

informação desagregada de qualidade quando a parcela de custos indiretos é significativa. As 
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potencialidades das tecnologias da informação para evitar falhas são um facto, mas as 

dificuldades podem começar logo na fase de introdução dos dados nos sistemas de 

informação, retirando qualidade à informação final produzida. 

Kaperskaia (2008) mostrou evidência de que a recolha de todos os dados para 

alimentar o sistema informático que incorporava um balanced scorecard se tornou no maior 

obstáculo para obter informação de qualidade, tendo alguns técnicos referido que era mesmo 

uma tarefa impossível. No mesmo sentido, Malmi (1999) referiu que a implementação bem-

sucedida de estruturas organizacionais também depende da diversidade de produtos 

fabricados ou de serviços prestados. Ora, especialmente em setores de serviços onde a 

diversidade e complexidade das atividades envolve muitas classes profissionais e em que 

grande parte dos custos indiretos fica à mercê da arbitrariedade dos critérios de imputação, o 

terreno pode ser fértil para a ocorrência de falhas não intencionais persistentes na utilização 

da informação de CG produzida. 

2.4.6. Tecnologias de informação integrada 

Os sistemas de controlo contabilístico das organizações são apenas uma parcela do conjunto 

de partes que se complementam e que constituem os sistemas de informação integrados 

(Abernethy & Chua, 1996). Diversos autores (e.g., Johnson & Kaplan, 1987; Burns & Vaivio, 

2001; Granlund & Malmi, 2002; Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 2011) têm abordado a 

relação de dependência dos SCG em relação aos sistemas de informação que lhes servem de 

suporte informático. Para Dechow e Mouritsen (2005), o controlo de gestão não pode ser 

estudado sem considerar aspetos de tecnologia porque há que ter em conta a infraestrutura 

subjacente como ponto de encontro entre tecnologias e tipos de controlo. Estes autores 

evidenciaram que as organizações buscam continuamente a integração de todas as suas 

funções através dos sistemas integrados de informação de gestão (Enterprise Ressource 

Planning – ERP). Rom e Rohde (2007) argumentaram que, tradicionalmente, a literatura tem 

explorado mais a lógica unidirecional de uma relação em que os sistemas de informação 

integrados são a variável independente e as funções da CG são a variável dependente. 

Diversos outros autores (e.g., Burns & Scapens, 2000; Luft & Shields, 2003) haviam já 

referido a relevância em investigar também uma relação bidirecional entre aquelas variáveis.  

Partindo da constatação de que os sistemas de informação integrados são já 

imprescindíveis à gestão, Grabski et al. (2010) abordaram algumas condições para uma 

implementação bem-sucedida que associaram a uma mudança no papel dos contabilistas de 
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gestão. Assim, a perceção de sucesso na implementação de sistemas ERP, para efeitos de 

gestão, depende do nível em que se verificam essas condições, nomeadamente o 

envolvimento dos profissionais da CG e a existência de um agente social com poder para 

promover a implementação de sistemas ERP. Os autores reforçaram como o envolvimento 

dos profissionais da CG, desde a fase inicial de um projeto ERP, permite uma conexão com as 

rotinas e os sistemas precedentes, ao mesmo tempo que aumenta a utilização da informação 

gerada. A mudança no papel dos profissionais da CG foi abordada na literatura (e.g., Dambrin 

et al., 2007; Goretzki et al., 2013) enquanto processo de institucionalização de novas 

competências, nomeadamente a legitimação do papel de parceiro de negócio, a construção de 

identidade de funções e a conexão entre o nível intraorganizacional e a envolvente 

institucional.  

Segundo Grabski et al. (2010), uma implementação bem-sucedida de um sistema ERP 

resulta em significativas mudanças nas tarefas dos profissionais da CG. Desde logo, menos 

tempo despendido na recolha e análise de dados e mais envolvimento no processo de tomada 

de decisões que se repercute em satisfação no trabalho. Essas mudanças também passam por 

mais ênfase no relato interno e externo e mais análise da informação prospetiva e 

multifuncional. Tais transformações também implicam mais tempo para que os profissionais 

da CG se tornem parceiros de negócio, ao invés de construírem apenas relatórios de rotina, e 

melhoria das competências para comunicar informação relevante e oportuna. Desta forma, os 

autores consideraram que este novo papel dos profissionais da CG se assume como uma 

função crítica de sucesso e que quanto maior for a envolvência destes profissionais como 

agentes de mudança, maior será o nível percebido de sucesso. 

Segundo Wagner et al. (2011), a reconfiguração de um sistema ERP envolve pressões 

institucionais. Os autores estudaram mudanças nos sistemas ERP que resultaram de um amplo 

processo negocial entre os intervenientes sociais para que não se perdesse a funcionalidade e 

o know-how dos SCG existentes antes da mudança. Esta conexão foi considerada pelos 

agentes sociais envolvidos como a forma mais eficaz de evitar fenómenos de loose coupling. 

Assim, os ajustamentos nos sistemas ERP em cada local específico em que são efetuados são 

importantes não apenas para o funcionamento dos sistemas de informação, mas também para 

conectar com os sistemas e as rotinas dos utilizadores anteriores à mudança. No entanto, os 

autores concluíram que as PCG anteriores à implementação de um sistema ERP podem não 

ser facilmente integráveis, mesmo quando esse sistema foi desenhado para uma indústria em 

particular. 
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Para Wagner et al. (2011), a implementação de novos sistemas ERP influencia as PCG 

já existentes e vice-versa. O facto dos sistemas de informação integrados serem difíceis de 

mudar é um dos argumentos para a relação unidirecional mais estudada entre os sistemas ERP 

e a CG (Granlund & Malmi, 2002). Perante dificuldades de integração dos sistemas de 

informação, há evidência (e.g., Malmi, 2001; Granlund & Malmi, 2002) de que instrumentos 

como o custeio ABC e o sistema balanced scorecard não têm sido implementados usando o 

sistema ERP. Por outras palavras, estes instrumentos de CG, quando implementados, são-no, 

frequentemente, em folhas de cálculo ou software especializado que opera fora dos sistemas 

ERP. No entanto, em termos dos subsistemas típicos da CG, Granlund e Malmi (2002) 

mostraram como os subsistemas de custeio podem ser incluídos nos sistemas ERP. 

Apesar das potencialidades de mudança associadas aos sistemas ERP, o estudo de 

Wagner et al. (2011) reconheceu que a natureza integradora destes sistemas precisa de uma 

certa estabilidade ou continuidade entre os diversos utilizadores, não rompendo com parte das 

rotinas existentes. A falta de participação de alguns utilizadores na conceção de SCG dos 

quais serão utilizadores gera desfasamentos e implica posteriores reconfigurações para 

atender às rotinas. Os utilizadores da contabilidade têm algum poder para influenciar as 

práticas organizacionais que envolvem a configuração ou reconfiguração dos sistemas ERP. 

Hyvönen et al. (2006), num estudo sobre a implementação de um sistema ERP com a 

contabilidade integrada, tendo a teoria institucional por suporte, evidenciou a existência clara 

de isomorfismo coercivo, por um lado, e estratégias internas de resistência à mudança 

causadoras de loose coupling, por outro. 

2.4.7. Serviços partilhados 

Os serviços partilhados são uma nova alternativa à subcontratação (outsourcing) que 

concentra determinadas atividades numa unidade de negócio especializada, podendo reduzir 

significativamente os custos e melhorar o desempenho (e.g., Janssen & Joha, 2006; Janssen et 

al., 2009). De acordo com diversos autores (e.g., Smith et al., 2005; Herbert & Seal, 2012), os 

serviços partilhados combinam orientação para o mercado (moldes empresariais) com 

controlo hierárquico governamental. Assim, a organização de serviços partilhados tem um 

enquadramento institucional. A introdução de sistemas ERP é, frequentemente, relacionada 

com o conceito de serviços partilhados no argumento de que estes serviços potenciam a 

reengenharia e a uniformização de processos de negócio, usando tecnologias de informação 

avançadas (Ulbrich, 2006). 
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Para Herbert e Seal (2012), enquanto os serviços partilhados visam a redução de 

custos, as influências miméticas nas organizações associadas à pressão de um órgão regulador 

têm, em conjunto, um impacto significativo no projeto inicial e no desenvolvimento destes 

serviços. Estes autores consideraram que os serviços partilhados provocam uma hibridização 

de práticas e conhecimentos. Esta hibridização mudou a CG de um foco nos procedimentos de 

registos para um enfoque no suporte à tomada de decisão, transformando os profissionais da 

CG em parceiros de negócio (e.g., Grabski et al., 2010; Herbert & Seal, 2012; Goretzki et al., 

2013). 

De acordo com McIvor et al. (2011), os serviços partilhados, enquanto estratégia para 

a eficiência e melhoria do desempenho, necessitam de uma governação forte para a sua 

implementação. No entanto, Knol et al. (2013) alertaram que este tipo de subcontratação é 

uma matéria complexa em que, simultaneamente, vários desafios precisam de ser abordados 

pela gestão da mudança organizacional. Por conseguinte, para os autores, o desafio para os 

serviços partilhados é um equilíbrio entre eficiência, poder e dependência de recursos. Cada 

solução de serviços partilhados é confrontada com diferentes desafios inter-relacionados, não 

sendo recomendada uma abordagem uniforme a estes serviços que não atenda particularidades 

de contexto. 

O estudo de Janssen e Joha (2006) sobre serviços partilhados em organizações 

públicas evidenciou o interesse dos políticos e da gestão pública pelos benefícios genéricos 

associados à subcontratação, por um lado, e pela obtenção de melhorias no desempenho, por 

outro. Para estes autores, a centralização de serviços partilhados num único departamento 

pode ser facilmente disponibilizada a outros departamentos e ter impactos, no longo prazo, em 

todos os agentes sociais envolvidos. Os serviços partilhados são apresentados como uma 

opção facilitadora da implementação e gestão da mudança. 

Conforme investigação de Grant et al. (2007), à medida que os serviços partilhados se 

foram tornando opção de estrutura organizacional dos serviços públicos, tornaram-se um fator 

crítico de sucesso. Os autores exemplificaram as áreas onde os serviços partilhados têm sido 

opção: supervisão, prestação de contas, cultura, gestão de recursos e outras operações 

quotidianas. Os resultados deste estudo permitiram concluir que conceitos e responsabilidades 

associados aos serviços partilhados podem diferir ligeiramente de caso para caso de 

implementação. Contudo, os tópicos essenciais são similares: centralidade no utilizador, 

comunicação, pessoas certas, fatores de tempo, mudança contínua, imperativos para a 

avaliação do desempenho, risco, relato e cultura. 
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Num estudo em diferentes tipos de organizações públicas e privadas, incluindo 

hospitais públicos, Smith et al. (2005) concluíram que a mudança organizacional, derivada do 

uso da subcontratação, está relacionada com mudanças específicas nos SCG das organizações. 

Desta forma, os autores evidenciaram que existe uma relação entre mudança organizacional e 

o aumento da subcontratação, ou seja, a subcontratação promove a MCG. A espectativa de 

que a subcontratação melhore a flexibilidade de uma organização e/ou de uma atividade, tanto 

para a redução de custos como para a concentração no core business, foi outro resultado do 

estudo. 

2.5. Conclusão 

Esta revisão de literatura sobre a teoria institucional abordou os fundamentos teóricos e as 

principais críticas de duas abordagens analíticas do novo institucionalismo: o 

institucionalismo histórico e o institucionalismo sociológico num contexto de dependência de 

recursos. Estas duas vertentes foram as opções teóricas consideradas adequadas para suporte 

da presente investigação sobre o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses. Com a 

empresarialização destes hospitais, iniciada em finais de 2002, importa estudar a mudança nos 

SCG e sua interação com a NCG instituída. 

Neste primeiro capítulo da revisão de literatura, ficou evidente como a 

complementaridade de algumas vertentes desta teoria permite compreender a mudança 

organizacional, incluindo a MCG. Por isso, a mudança neste ramo da contabilidade será alvo 

de uma revisão de literatura específica, no capítulo seguinte, nomeadamente conceitos, fatores 

de influência, barreiras, processos, tipologias e agentes sociais envolvidos. As especificidades 

teóricas sobre mudança nos SCG do setor hospitalar, e particularmente em Portugal, são 

necessárias para questionar como e por que razões surgiu e evoluiu a NCG nos hospitais 

públicos portugueses. Além disso, esta revisão de literatura específica sobre MCG também 

será útil para interpretar os resultados deste estudo de caso, a par com a nova teoria 

institucional. 
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CAPÍTULO 3: MUDANÇA EM CONTABILIDADE DE GESTÃO 

3.1. Introdução 

A CG mudou ao longo do tempo e o conceito de MCG tem contornos de linha de investigação 

(e.g., Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Ribeiro & Scapens, 2006; Robalo, 2009). O 

desenvolvimento dos sistemas de informação, apoiados em tecnologias cada vez mais 

desenvolvidas, retirou, progressivamente, relevância aos SCG convencionais (Johnson & 

Kaplan, 1987). Este foi um dos motes para o surgimento, entre os académicos, de uma linha 

de investigação que passou a estudar processos de mudança e/ou de não mudança no domínio 

da CG (e.g., Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Ribeiro & Scapens, 2006; Robalo, 2009). Com 

uma abordagem da contabilidade em termos de prática social e organizacional (e.g., Miller, 

2007), em lugar de simplesmente técnica, esta corrente conheceu significativos 

desenvolvimentos, especialmente em estudos com uma base teórica sociológica (e.g., 

Scapens, 1994; Burns & Scapens, 2000; Johansson & Siverbo, 2009). De facto, a par dos 

progressos tecnológicos nos sistemas de informação, a mudança nas condições económicas, 

políticas, sociais e culturais também tem sido relacionada com a mudança de PCG (e.g., 

Baxter & Chua, 2003; Miller, 2007), independentemente dessa mudança poder conduzir ou 

não a práticas mais eficientes (Burns & Scapens, 2000). Essas condições da envolvente 

organizacional inserem-se num contexto histórico e interagem com as práticas contabilísticas 

(e.g., Miller). Por conseguinte, uma investigação histórica tem o potencial de contribuir para 

expandir o conhecimento sobre a MCG (e.g., Luft, 1997 e 2007). 

Para Napier (2006), na aceção da nova história da contabilidade, a mudança em 

contabilidade contém não só aspetos técnicos, mas também aspetos sociais e políticos em que 

o Estado, por exemplo, é um agente preponderante. Este autor considera que a história da 

contabilidade permite explicar a mudança, na medida em que as práticas contabilísticas 

passadas podem estar na origem de práticas contemporâneas. A contabilidade não só reflete o 

meio envolvente, mas também tem capacidade para o moldar, quer em organizações 

individuais quer em contextos sociais mais alargados. A criação de uma hierarquia de centros 

de custos numa organização, por exemplo, é uma forma de moldar essa organização que passa 

a orientar as suas atividades com base nesses centros de custos. O como e o porquê da 

mudança em contabilidade tem sido explicado por diversos autores (e.g., Rodrigues et al., 

2009) com recurso a evidência de influências do contexto histórico. 
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De acordo com a literatura (e.g., Napier, 2006; Gomes, 2007; Gomes et al., 2008; 

Gomes & Rodrigues, 2009), a contabilidade não pode ser vista como um ato isolado, pois as 

razões económicas podem ser insuficientes para compreender a mudança em contabilidade, 

dada a importância de se perceber o contexto social e político em que essa mudança ocorre. 

Consequentemente, a investigação em contabilidade, através de estudos de caso, beneficia 

com o enquadramento no seu contexto histórico. No institucionalismo histórico, a 

investigação de uma instituição com influência sobre práticas contabilísticas necessita de 

avaliar e analisar as envolventes históricas sociais e políticas. A distinção de Hopwood (1987) 

entre a história da contabilidade numa ótica meramente técnica e a história da contabilidade 

que considere a envolvente institucional tem marcado a investigação em contabilidade. Por 

conseguinte, a investigação sobre o surgimento e a evolução da NCG nos hospitais públicos 

portugueses pode enquadrar-se numa análise histórica da mudança institucional. 

 Os comportamentos são influenciados pelo contexto, particularmente por instituições 

sociais, razão pela qual a compreensão da continuidade e da descontinuidade, enquanto 

resultados de processos de mudança (incremental ou abrupta) é um tema de investigação 

(Scapens, 1994; Streeck & Thelen, 2005). A mudança institucional pode surgir da interação 

entre regras formais e comportamentos habituais (Barley & Tolbert, 1997). A mudança 

organizacional tem sido largamente estudada pela literatura baseada na nova sociologia 

institucional (e.g., Covaleski et al., 1993; Carpenter & Feroz, 2001), explorando pressões 

institucionais da envolvente externa sobre as práticas organizacionais. Tem-se argumentado 

(e.g., Bjoornenak & Olson, 1999) que o ritmo da investigação em CG não tem acompanhado 

o ritmo da mudança que tem ocorrido no contexto organizacional, nomeadamente em termos 

de tecnologias, de competitividade, de estruturas organizacionais e de técnicas de gestão. 

 A propósito da dificuldade em teorizar neste campo de investigação, Baxter e Chua 

(2003) optaram por dizer o que é que a MCG não é. Assim, os autores concluíram que não é 

linear, não é preditiva, não é controlável, não é exclusivamente técnica nem é bem 

comportada, razões suficientes para defenderem a recurso a investigação qualitativa para 

investigar em CG. No entanto, as abordagens para o estudo da MCG, enquanto linha de 

investigação, são diversas, desde a corrente predominante positivista até às correntes 

alternativas (e.g., Ryan et al., 2002; Baxter & Chua, 2003; Luft & Shields, 2003). 

Para uma abordagem suficientemente abrangente à MCG que ajude a suportar uma 

investigação sobre mudança na NCG dos hospitais públicos portugueses, este capítulo salienta 

os fatores externos (macro-organizacionais) que contribuem para a mudança em 

contabilidade, por um lado, e as barreiras à mudança, por outro. Alguns modelos de mudança 
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em contabilidade também serão incluídos. Para o efeito, os modelos de Hopwood (1987), 

Cobb et al. (1995), Kasurinen (2002) e Johansson e Siverbo (2009) são exemplificativos e 

serão sumariamente expostos. As diferentes tipologias e os agentes sociais de MCG são 

abordados nesta sequência de revisão de literatura. Por fim, para completar o suporte teórico 

necessário à colocação da pergunta geral de investigação, especificamente relativa à MCG nos 

hospitais públicos portugueses, o capítulo também aborda a CG hospitalar, particularizando 

dinâmicas de mudança no setor e em Portugal. 

3.2. Mudança em contabilidade: fatores de influência e barreiras 

Enquanto ciência social, a contabilidade tem mudado ao longo do tempo em função da 

influência de diversos fatores, apesar da evidência de que existem barreiras à mudança. Os 

modelos de Hopwood (1987), Cobb et al. (1995) e Kasurinen (2002), dado que os dois 

últimos se basearam no primeiro, permitiram uma perceção sobre a evolução desta temática 

em contabilidade, podendo extrapolar-se para a CG, em termos de fatores de influência e 

barreiras à mudança. Por seu turno, mais recentemente, Johansson e Siverbo (2009) 

enfatizaram como os fatores externos, juntamente com fatores internos, influenciam a MCG 

numa abordagem explicitamente evolucionária. 

Modelo de Hopwood (1987) 

Hopwood (1987) relacionou a origem da mudança em contabilidade com a influência de 

fatores externos (mudança no mercado) sem explorar a questão da existência de barreiras (ver 

Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Mudança em contabilidade: modelo de Hopwood (1987) 

Fonte: Hopwood (1987, p.222) 
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No modelo de Hopwood (1987), conforme Figura acima, a ocorrência de fatores 

extraorganização, nomeadamente pressões do mercado ou alterações no financiamento das 

atividades, provoca alterações nas políticas internas de produção das organizações. Nesta 

situação, a contabilidade não pode ser alheia, exercendo um primeiro papel de mediação pela 

necessidade de ajustamentos nos sistemas de custeio da produção existentes. Face à mudança 

nas políticas internas de produção, geram-se dinâmicas internas de mudança entre estrutura 

organizacional e sistemas de informação, cujo resultado acaba por provocar mudança na 

contabilidade. Segundo o autor, tratou-se de um modelo de mudança convencional visto em 

termos de melhoria e reforma organizacional, exemplificado para os sistemas de custeio, mas 

entendível como mudança em contabilidade. Esta perspetiva terá sido tão convencional que o 

autor não sentiu necessidade de incluir o fenómeno das barreiras à mudança no modelo. 

Modelo de Cobb et al. (1995) 

Innes e Mitchel (1990) distinguiram fatores motivadores, catalisadores e facilitadores, cuja 

interação pode provocar mudança em contabilidade, desde que aos fatores motivadores e 

catalisadores se juntem os facilitadores. Foi a partir desta tipologia de fatores que Cobb et al. 

(1995) acrescentaram as barreiras à mudança, o papel dos líderes e a oportunidade do 

momento, distinguindo mudança efetiva de potencial para a mudança (ver Figura 3.2).  

 

Figura 3.2. Mudança em contabilidade: modelo de Cobb et al. (1995) 

Fonte: Cobb et al. (1995, p.173) 
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mudança efetiva em contabilidade, mas não de forma direta. Tal situação deve-se à existência 

de barreiras à mudança que exige um papel preponderante aos líderes na construção e escolha 

do momento certo para as contornar. Esse momento corresponde a uma situação ou a um 

evento concreto e não a uma variável tempo implícita. 

Modelo de Kasurinen (2002) 

A mudança em contabilidade, no modelo de Kasurinen (2002), foi uma revisão ao modelo de 

Cobb et al. (1995) apresentado na secção anterior. Na verdade, o autor posicionou os 

conceitos de “líderes” e “momento para a mudança” antes do “potencial para a mudança”. 

Deste modo, contrariamente a Cobb et al. (1995), considerou-se que as potencialidades de 

mudança são já resultado da influência das lideranças e do momento para a mudança. Para 

além dessa diferença, este modelo revisto acrescentou uma classificação das barreiras à 

mudança em confusas, frustradores e retardadoras, como se pode verificar na Figura 3.3 

seguinte: 

 

Figura 3.3. Mudança em contabilidade: modelo revisto por Kasurinen (2002) 

Fonte: Kasurinen (2002, p.338) 
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exemplos de barreiras retardadoras. O autor considerou que esta tipologia de barreiras permite 

explicar melhor os processos de mudança funcionais e sistemáticos, especialmente nas suas 

fases iniciais. Porém, Pimentel e Major (2009) evidenciaram um estudo de caso em que uma 

barreira frustradora havia sido categorizada como confusa no modelo de Kasurinen (2002). 

Assim, uma mesma barreira foi considerada, ao mesmo tempo, em duas categorias de 

barreiras diferentes (barreira confusa e barreira frustradora), pondo em causa a utilidade da 

categorização de Kasurinen (2002). 

Modelo de Johansson e Siverbo (2009) 

A literatura económica havia já mostrado teorias típicas da biologia, nomeadamente teses 

evolucionárias, através de metáforas ou analogias, para interpretar e melhor compreender 

fenómenos da área económico-social (e.g., Hodgson, 1993). Ora, partindo da abordagem 

intraorganizacional à MCG de Burns e Scapens (2000), Coad e Cullen (2006) referiram-se a 

uma conceção evolucionária para a investigação em CG. Mais tarde, Johansson e Siverbo 

(2009) desenvolveram a abordagem evolucionária de Coad e Cullen (2006). O estudo de 

Johansson e Siverbo (2009) foi suportado na teoria institucional e na teoria da evolução das 

espécies com uma ontologia explicitamente evolucionária baseada no Darwinismo Universal. 

Johansson e Siverbo (2009) sugeriram que se pode juntar a influência de fatores internos 

(abordagem micro-organizacional) com a influência de fatores externos (abordagem macro-

organizacional). Segundo estes autores, tal combinação pode suportar a explicação tanto da 

busca de eficiência como da busca de legitimidade, numa teoria evolucionária da MCG 

assente no modelo de evolução em CG que apresentaram.  

 Na teoria de Darwin, segundo alguns autores (e.g., Nelson, 2006; Johansson & 

Siverbo, 2009), há evolução quando é gerado um subprocesso de variação onde há 

mecanismos que garantem um subprocesso de retenção e onde variação e retenção são 

sujeitos a um subprocesso de seleção. Assim, a MCG é uma área de investigação que pode ser 

guiada pelo Darwinismo Universal, apesar dos necessários ajustamentos às ciências sociais. 

Conscientes das críticas no uso da teoria da evolução nas ciências sociais, nomeadamente pela 

conotação biológica que acaba por se associar ao mundo social, Johansson e Siverbo (2009) 

consideraram que os princípios fundamentais daquela teoria podem ser aplicados à maior 

parte dos sistemas complexos abertos e não apenas aos sistemas biológicos. Esta convicção 

assenta no pressuposto de que a MCG pode ser explicada numa perspetiva evolucionária, 

aproveitando os conceitos associados aos subprocessos de evolução das espécies biológicas. 
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 A abordagem explicitamente evolucionária de Johansson e Siverbo (2009) criticou, de 

alguma forma, a dicotomia evolucionário versus revolucionário de Burns e Scapens (2000), 

porquanto preconiza que os resultados de MCG são evolucionários, tanto a continuidade 

como a descontinuidade, enquanto faces de uma mesma moeda. Porém, os autores admitiram 

que, contrariamente à biologia, na CG também é possível ocorrerem mudanças 

revolucionárias mais rápidas, pelo que tal dicotomia não deixa de ser concetualmente válida. 

Os autores argumentaram que a perspetiva evolucionária da MCG se explica pela interação ao 

longo do tempo entre subprocessos evolucionários de variação, retenção e seleção, revisitando 

o Darwinismo Universal, a economia evolucionária e a velha economia institucional (ver 

Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Evolução em Contabilidade de Gestão 

Fonte: Johansson e Siverbo (2009, p.158) 

 Johansson e Siverbo (2009) conceberam a MCG pela interação entre regras formais e 

comportamentos habituais observáveis (artefactos). Mas essa conexão não é facilmente 

previsível, porquanto a resistência à mudança, intencional ou não, se verifica em abundantes 

situações onde a implementação de novas regras não anula as regras anteriores com objetivos 

similares. Tal resistência causa discrepâncias entre o comportamento prescrito nas regras e o 

comportamento efetivo. Para estes autores, as rotinas e as instituições corporizam a cultura 

organizacional e não são observáveis, discordando dos conceitos apresentados por Burns e 

Scapens (2000).  

Em relação às rotinas, se Burns e Scapens (2000) as definiam como “a forma de 

executar”, Johansson e Siverbo (2009) definem-nas como “a disposição para executar” em 
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caso de estímulos do contexto. Quanto às instituições, se Burns e Scapens (2000) as definiam 

como “a forma adquirida de executar”, Johansson e Siverbo (2009) consideraram que rotinas 

e instituições parecem ser conceitos similares, resultando em ambiguidade, porquanto são 

conceitos não observáveis para capturar aspetos da cultura organizacional. Por isso, os autores 

consideraram que, mesmo atendendo ao facto de referirem que as instituições seriam mais 

abstratas que as rotinas, não está suficientemente claro nos conceitos de Burns e Scapens 

(2000) onde termina um conceito e começa o outro. Para Hodgson e Knudsen (2004), as 

rotinas são disposições para um comportamento, envolvendo estruturas organizacionais e 

hábitos individuais (contributos individuais para uma rotina coletiva). 

 Para uma organização mudar a sua CG, tem de ocorrer um subprocesso de variação 

que atua sobre os comportamentos e/ou as regras observáveis, podendo originar processos de 

rotinização (Johansson & Siverbo, 2009). A variação gerada, intencionalmente ou não, pode 

advir por imitação, por inovação e recombinação de rotinas já existentes ou até por 

casualidades. Distingue-se a variação de origem exógena (isomorfismo institucional de 

macroinstituições para a adoção de regras similares tendentes a manter a legitimidade e o 

poder) e endógena (comportamentos internos baseados em rotinas ou capacidades dinâmicas).  

Considerando que há uma origem exógena no subprocesso de variação, Johansson e 

Siverbo (2009) sugeriram que será difícil atingir um entendimento completo sobre como 

mudam as regras e rotinas em CG sem considerar as pressões externas sobre as organizações. 

Esta posição não contraria a abordagem intraorganizacional de Burns e Scapens (2000) dado 

que, apesar de terem apresentado um modelo concetual para perceber uma dinâmica intra-

organizacional, Burns e Scapens (2000) alertaram para a necessidade de se considerar o 

impacto de diversos fenómenos (poder, agência, inércia, outros) associados à influência de 

fatores externos. Para Johansson e Siverbo (2009), o processo de seleção (tomada de decisões 

em CG) afeta a legitimidade das organizações, mas a evolução não pode reduzir-se ao 

subprocesso de seleção, uma vez que sem variação (fatores endógenos e exógenos com 

influência nas regras e nos comportamentos de CG) e sem retenção (rotinização de práticas e 

de regras de CG) não há processos evolucionários em CG. 

 Johansson e Siverbo (2009) também apontaram limitações à sua própria perspetiva 

evolucionária da MCG. Primeiro, a pouca utilidade para fazer predições. Segundo, as escassas 

implicações práticas e normativas. Terceiro, a maior facilidade numa exposição histórica 

sequencial do que numa exposição em perspetiva holística (ou seja, o estudo da NCG dos 

hospitais públicos portugueses numa perspetiva histórica pode ser menos complexo e mais 

compreensível). Por fim, em termos mais operacionais, a limitação da exigência de vastos 
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recursos para fazer investigação evolucionária com recurso a estudos de caso durante longos 

períodos. Scapens (2006) havia referido que se evolução e revolução podem coexistir, 

também há elementos de estabilidade (continuidade) na mudança, não se tratando de 

elementos mutuamente exclusivos, até porque a continuidade de determinados elementos 

pode exigir descontinuidade de outros. 

Para Granlund (2001), a continuidade é apenas um dos lados da mudança. De facto, 

diversos autores vinham evidenciando que os SCG, apesar da forte influência de fatores 

externos (mudanças no mercado, por exemplo), são difíceis e lentos para mudar (e.g., Johnson 

& Kaplan, 1994; Argyris & Kaplan, 1994; Scapens, 2001), reforçando a ideia de que a MCG 

pode ser evolucionária, dado que as organizações não apresentam mudanças paradigmáticas 

(Libby & Waterhouse, 1996). No mesmo sentido, quando prevalece uma reprodução por 

adaptação (processo de mudança incremental cujo resultado de mudança é a continuidade) 

(Scapens, 1994; Streeck & Thelen, 2005), pode falar-se em evolução na continuidade. Ora, no 

processo de criação e desenvolvimento da NCG dos hospitais públicos portugueses (presente 

caso em estudo), porque envolta em sucessivas revisões e adaptações, pode prevalecer uma 

evolução na continuidade. Note-se, ainda, que o termo evolução, aplicado à CG no modelo de 

Johansson e Siverbo (2009), não significa necessariamente que a mudança se faça no sentido 

de um maior ou melhor desenvolvimento. Evolução em CG na perspetiva destes autores 

significa que as mudanças podem ser explicadas com recurso aos conceitos de retenção, 

variação e seleção, apesar destes termos da biologia terem de ser adaptados quando usados 

para a compreensão da evolução em contabilidade. Por exemplo, em CG, pode questionar-se 

se a seleção (tomada de decisões) pode ocorrer antes do processo de variação, contrariamente 

à teoria da evolução das espécies. 

3.3. Tipologia de Mudança em Contabilidade de Gestão 

Sulaiman e Mitchell (2005), utilizando empresas industriais como base de estudo, 

categorizaram o nível técnico da MCG em cinco tipos diferentes com sugestão para uma 

efetiva segmentação da mudança (ver Tabela 3.1). 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabela 3.1. Tipologia de nível técnico de MCG 

Tipo de MCG  Significado 

Adição 

(Addition) 

Introdução de uma nova técnica pela primeira vez 

Substituição 

(Replacement) 

Substituição de uma técnica antiga por uma nova 

Modificação do output 

(Output modification) 

Modificação na apresentação da informação final resultante 

da técnica em uso 

Modificação operacional 

(Operational modification) 

Modificação de procedimentos no processo de preparação 

técnica da informação final 

Redução 

(Reduction) 

Abandono total de uma técnica 

Fonte: Adaptado de Sulaiman e Mitchell (2005, p. 426) 

Para além da categorização técnica da Tabela 3.1, Sulaiman e Mitchell (2005), tendo 

por base os sistemas de contabilidade e controlo de gestão definidos por Libby e Waterhouse 

(1996), sustentaram também que a mudança é uma característica comum dos SCG e que varia 

em termos de importância e sucesso. Os autores evidenciaram a falta de mudanças tipo 

redução, isto é, a ausência de mudanças decorrentes do abandono de alguma técnica dos SCG 

sem qualquer substituição. 

Sulaiman e Mitchell (2005) mostraram que a mudança tipo modificação (operacional 

ou do output), sendo facilmente assimilada pelas rotinas organizacionais, pode implicar lutas 

de poder e que a legitimidade pode ser o motivo que conduz à manutenção das práticas 

existentes. Os autores concluíram que diferentes tipos de mudança podem ser associados a 

diferentes circunstâncias, pelo que o uso de uma tipologia de mudança melhora tanto a 

interpretação e generalização dos resultados de uma investigação comportamental, como o 

enriquecimento da explanação e compreensão do como e do porquê ocorrerem mudanças. 

Apesar de esta tipologia ser uma categorização técnica da MCG, tal pode ser útil para 

compreender e explicar etapas e razões subjacentes à MCG (Baines & Langfield-Smith, 

2003). 

3.4. Agentes sociais de Mudança em Contabilidade de Gestão 

Neste ponto, começa-se por abordar os executantes da CG e, depois, também se trata o papel 

dos consultores externos de gestão e dos investigadores académicos sobre MCG. 
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Executantes internos da Contabilidade de Gestão 

Para Burns e Vaivio (2001), os executantes da CG têm contribuído para a mudança das PCG, 

implementando novas técnicas e novos SCG. De acordo com Granlund (2001), há sempre 

uma imprevisibilidade na MCG muito associada ao agente humano, mas não necessariamente 

decisiva, até porque as pessoas resistem mais à mudança social do que à mudança técnica que 

lhe está associada. O fator humano – valores humanos individuais e não apenas competência 

técnica – tem de ser cuidadosamente tratado no desenvolvimento de SCG, em termos de 

formação e composição de equipas de trabalho, na medida em que lutas pelo controlo de 

poder podem afetar projetos bem-intencionados, resultando em inércia nos SCG. Tal inércia, 

segundo van der Steen (2009), pode advir de uma resistência consciente por parte de alguns 

dos participantes individuais numa rotina coletiva, se estes considerarem, acima de tudo, 

interesses pessoais. As situações de inércia podem ser causadas por conflitos de interesses 

entre os objetivos individuais dos participantes e os objetivos da organização como um todo, 

consubstanciando contradições entre regras formais e rotinas individuais.  

 Granlund e Lukka (1998) destacaram o papel preponderante dos gestores na mudança 

das PCG em detrimento dos outros executantes por si sós. Acresce que se assiste, em variadas 

organizações, à transformação do papel de contabilista de gestão para consultor interno de 

gestão, controller ou staff de gestão (Granlund & Lukka, 1998; Burns & Bladvinsdottir, 

2005). Esta situação consubstancia, de alguma maneira, a perda de relevância da CG já 

referida há mais de duas décadas por Johnson e Kaplan (1987). De facto, os profissionais da 

CG interagem, cada vez mais, com especialistas em tecnologias de informação, gestores da 

produção, entre outros. 

 McGowan e Klammer (1997) enfatizaram o envolvimento dos funcionários como um 

fator preponderante na implementação de práticas organizacionais. A resistência dos 

funcionários, juntamente com as relações operacionais, os conflitos de interesses e o poder 

dos agentes sociais envolvidos foram referidos na literatura (e.g., Covaleski et al., 1993; 

Abernethy & Chua, 1996; Major & Hopper, 2005; Busco et al., 2006; Ribeiro & Scapens, 

2006) como aspetos a considerar na implementação da MCG. Para Brignall e Modell (2000), 

quanto maiores forem os conflitos de interesses entre grupos profissionais e organismos 

financiadores, maior a necessidade de reduzir o decoupling nos indicadores de avaliação de 

desempenho valorizados pelos envolvidos. 

 Meyer e Rowan (1991) trataram as instituições como mitos cuja eficácia depende da 

aceitação social e de serem promovidas por agentes sociais (indivíduos ou grupos) com 
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capacidade e legitimidade de atuação. Especialmente no caso de agentes individuais, Modell 

et al. (2007) realçaram o papel destes atores na existência de inconsistências institucionais que 

podem ser fator de mudança. A juntar aos fatores económicos e institucionais que afetam a 

MCG, Granlund (2001) acrescentou mesmo uma terceira classificação: fatores individuais 

(humanos). O autor enfatizou este aspeto como a maior novidade do seu estudo porquanto os 

comportamentos de um único agente social, promovendo ou apoiando um processo, podem 

ter um papel preponderante na MCG.  

Granlund (2001) salientou a dificuldade dos modelos interpretativos da MCG para a 

compreensão dos processos de reprodução de regras e hábitos individuais institucionalizados. 

O autor estudou um caso em que o abandono do principal promotor da implementação de um 

projeto ERP, apesar da influência de outros fatores internos e externos, ditou o fim do projeto. 

No mesmo sentido, o estudo de Pimentel e Major (2009) evidenciou que o abandono 

individual do principal entusiasta de um projeto de implementação de um sistema balanced 

scorecard foi considerado preponderante para que tal projeto não avançasse conforme 

previsto, a par de resistências por parte dos gestores. Para Kaperskaia (2008), os agentes 

individuais ou grupos com poder dentro de uma organização podem desempenhar um papel 

ativo na formação de novas rotinas institucionais. A literatura (e.g., Granlund, 2001; 

Johansson & Siverbo, 2009) tem evidenciado que as rotinas podem mudar com a chegada a 

uma organização de um novo gestor com diferentes comportamentos. 

Consultores externos de gestão e investigadores académicos 

A consultoria externa de gestão tem sido considerada valiosa por diversos autores (e.g., 

Malmi, 2001; Soin et al., 2002; Christensen & Skærbæk, 2010) por ter contribuído ativamente 

para aperfeiçoar os SCG e superar resistências que ameacem desestabilizar inovações. Tal 

inovação, em conformidade com Chenhall e Langfield-Smith (1998), pode beneficiar de 

fatores específicos, nomeadamente a cultura e a história de um país, as influências culturais de 

outros países e até os incentivos públicos. É um facto que a implementação de novas práticas 

organizacionais há muito que tem vindo a ser apoiada e propagada por consultoria externa de 

gestão (Anderson, 1995; Coob et al. 1995; Hopwood, 2007). Alguns autores (e.g., Humphrey, 

1994; Chua, 1995; Skærbæk, 2009) particularizaram o aumento da intervenção dos 

consultores externos de gestão no setor público, mostrando como estes agentes sociais de 

mudança têm mesmo grande poder de influência na implementação de inovações em 

contabilidade. A própria MCG também é resultado da difusão e adoção de práticas 
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inovadoras, juntamente com o impacto de outros fatores, tais como as influências culturais 

(e.g.. Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Malmi, 1999; Baines & Langfield-Smith, 2003). 

 Reconhecido o seu papel na inovação contabilística, os serviços de consultoria externa 

de gestão foram considerados por Irvine (2007) como uma fonte de pressão institucional 

normativa, enquanto agentes socais de mudança, tanto pelo suporte técnico (e.g., formação, 

sistemas de informação) que fornecem como pela legitimidade que conferem. Preston et al. 

(1992) referiram-se aos consultores externos de gestão como peritos que intervêm nas 

organizações para que seja bem-sucedida a implementação dos sistemas contabilísticos. 

Christensen e Skærbæk (2010) referiram que a consultoria externa de gestão tem de ser vista 

como coproduzida com os agentes executantes internos e não como propostas externas e 

agendas isoladas dos consultores. Porém, há evidência (e.g., Chua, 1995) de que estes 

consultores também atuam deliberadamente para persuadir as organizações, particularmente 

no setor público, a optar pela MCG que vendem. Foi neste contexto que Humphrey (1994) 

considerou que a relação entre os consultores externos de gestão com outros atores de 

mudança em contabilidade não tem, necessariamente, um comportamento linear. 

Quando a MCG envolve sofisticadas tecnologias de informação, particularmente nos 

sistemas ERP, há evidência (e.g., Christensen & Skærbæk, 2010) de que, em diferentes 

países, tem existido um papel preponderante dos consultores externos de gestão. Os sistemas 

ERP têm influenciado a MCG (Burns & Vaivio, 2001). O papel dos consultores externos de 

gestão, ao promoverem soluções relativamente estandardizadas (Granlund & Lukka, 1998), 

também tem contribuído para o fenómeno de isomorfismo. Porém, para Granlund (2001), 

assim como há fatores institucionais para a mudança (e.g., processos miméticos de outras 

organizações, processos miméticos com consultoria externa de gestão e pressões normativas), 

também os há para a estabilidade (e.g., inércia organizacional, cultura organizacional 

conservadora – pressão normativa). Para além dos sistemas ERP, as dinâmicas associadas 

com os agentes envolvidos na implementação de outros sistemas, nomeadamente o ABC e o 

balanced scorecard, têm sido estudadas na literatura (e.g., Soin et al., 2002; Kaperskaia, 

2008).  

A implementação do custeio ABC num banco inglês foi o caso estudado por Soin et al. 

(2002) que a consideraram revolucionária, porquanto foi radical a natureza da mudança em 

comparação com um sistema anterior bastante diferente. Este estudo evidenciou relutância por 

parte de alguns agentes sociais intervenientes (grupo de trabalho, gestores de recursos 

humanos e consultores externos de gestão) no processo de codificação de novas regras e 

posterior acionamento. Por conseguinte, a mudança foi classificada de regressiva.  
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A implementação de sistemas de custeio, nomeadamente o método ABC, deve 

considerar a cultura organizacional dos grupos profissionais envolvidos e seus poderes 

instalados, atendendo a que os funcionários reagem com relutância quando sentem que uma 

mudança pode afetar o seu posto de trabalho, como tem sido evidenciado em estudos 

suportados pela teoria institucional (Major & Hopper, 2005; Hopper & Major 2007). Também 

em relação ao método ABC, Shields (1995) demonstrou que o sucesso na sua implementação 

tem maior interdependência com variáveis comportamentais (e.g., apoio da gestão do topo, 

relação com a estratégia competitiva, relação com programas de incentivos e de avaliação do 

desempenho, entre outras) do que com variáveis mais técnicas (e.g., aspetos de software e 

consultoria externa de gestão). 

 O instrumento balanced scorecard tem sido considerado por alguns autores (e.g., 

Malmi, 2001) como uma moda da gestão. A literatura (e.g., Pimentel & Major, 2009) tem 

evidenciado o recurso a consultores externos de gestão que integraram as equipas internas 

responsáveis pela implementação e que colaboraram na clarificação, definição e avaliação da 

estratégia, objetivos e indicadores. Kaperskaia (2008) estudou a implementação do balanced 

scorecard em dois organismos de um mesmo setor público, em que apenas num dos 

organismos houve recurso a consultoria externa de gestão com fornecimento de software. Um 

dos resultados do estudo estabeleceu que no organismo em que se recorreu a consultoria 

externa, implementou-se um sistema tão desenvolvido e complicado, seguindo os 

fundamentos teóricos, que teve de ser abandonado. Outro resultado obtido foi a constatação 

de que o organismo que desenvolveu um balanced scorecard internamente, sem consultoria 

externa de gestão, em função das suas reais necessidades, através de um mecanismo prático, 

simples e útil, ficou muito diferente das prescrições teóricas, mas foi implementado com 

sucesso, serviu como instrumento de avaliação de desempenho, vingou e foi útil. 

Para van Helden et al. (2010), os investigadores académicos em CG e os consultores 

externos de gestão têm um papel preponderante em termos da criação de conhecimento sobre 

CG no setor público e, consequentemente, sobre a MCG. Por um lado, o conhecimento criado 

pelos investigadores académicos apresentou um retrato mais difuso, um dirigido para áreas 

disciplinares concretas e outro mais aplicado a problemas específicos, com preocupações de 

cruzamentos bem-sucedidos entre prática e teoria. Por outro lado, o conhecimento criado 

pelos consultores externos de gestão foi uma combinação de conhecimento tácito e explícito, 

com origem em problemas práticos e para aplicação prática imediata em resposta a esses 

problemas. Os autores também verificaram que os contactos entre os conhecimentos destes 
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dois agentes sociais de MCG foram limitados, sugerindo a necessidade de superar obstáculos 

de comunicação entre consultoria externa de gestão e investigação académica sobre CG. 

3.5. Mudança em Contabilidade de Gestão no setor hospitalar 

Nos pontos anteriores deste capítulo, a revisão de literatura sobre a MCG foi efetuada na 

generalidade, sem se debruçar sobre uma área específica de um determinado setor de 

atividade. Todavia, atendendo ao objeto deste presente trabalho de investigação, impõe-se que 

também se faça uma abordagem à MCG no setor hospitalar. Por conseguinte, este ponto 

desdobra-se em três secções: (i) política de saúde e financiamento, (ii) mudança nos 

subsistemas de planeamento, avaliação e controlo e, por fim, (iii) adoção de PCG. 

3.5.1. Política de saúde e financiamento 

As políticas de saúde, de acordo com Simões (2004), quando estudadas em espaços 

económicos e sociais relativamente homogéneos, como é o caso da OCDE, têm abordado a 

gestão dos gastos no sentido da eficiência em três objetivos principais: equidade no acesso, 

eficiência técnica e eficiência económica. Segundo o autor, as despesas de saúde, que no 

conjunto dos países daquela organização mais que duplicaram, entre 1960 e 2000, conduziram 

a que as reformas dos sistemas de saúde se tenham centrado na contenção de custos e na 

melhoria da eficiência. Para este autor, o crescimento das despesas explica-se não só pelo lado 

da procura (envelhecimento da população, crescimento do rendimento, alargamento da 

cobertura pública e do acesso e alargamento da cobertura dos seguros de saúde), mas também 

pelo lado da oferta (mais inovação tecnológica – equipamentos, técnicas, e medicamentos – e 

mais meios materiais e humanos disponíveis).  

Mossialos e Le Grand (1999) distinguiram três tipos de medidas para contenção dos 

gastos em serviços de saúde: limitação de recursos públicos, novas técnicas de orçamentação 

e novas formas de controlo. A limitação de recursos públicos através de mais copagamentos, 

mais racionamento, mais seguros de saúde e mais alternativas à hospitalização. As novas 

técnicas com orçamentos indiciários, orçamentos para prestadores individuais e orçamentos 

combinados com pagamentos para diferentes atividades. As novas formas de controlo 

poderiam incidir sobre honorários, camas hospitalares, tempos de internamento, introdução de 

protocolos clínico-terapêuticos e sistemas de preços de referência. 
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As alterações no financiamento dos hospitais também podem provocar mudança nos 

sistemas de contabilidade e controlo de gestão. Num estudo desenvolvido num grande 

hospital australiano, Abernethy e Chua (1996) concluíram que a concordância da autoridade 

financiadora dos hospitais exerceu uma influência chave na escolha dos sistemas 

implementados. Também Preston (1992) estudou a mudança nos discursos sobre custos e 

contabilidade em hospitais americanos, na perspetiva Foucauldiana de investigação 

alternativa em CG, com recurso a dados históricos de um período superior a um século. O 

autor ilustrou como a introdução do pagamento por Grupos de Diagnósticos Homogéneos 

(GDH) teve relação com os discursos médicos, políticos, sociais e económicos, por um lado, e 

com as condições históricas, por outro. Chua (1995) analisou a introdução da codificação 

clínica por GDH, em que se baseiam alguns modelos de financiamento em hospitais públicos 

australianos, na perspetiva Latouriana de investigação alternativa em CG. O autor demonstrou 

a capacidade do sistema contabilístico para alterar a gestão dos recursos e enfatizou o papel da 

contabilidade na conjugação de interesses de alguns agentes sociais (Governo, administração 

de cada hospital, médicos e académicos) envolvidos no processo. 

Modell (2001) argumentou como as reformas empreendidas num hospital da Noruega 

influenciaram as opções proactivas da gestão do topo para adotar um sistema de avaliação de 

desempenho baseado na classificação de doentes por GDH. Conforme os argumentos da nova 

sociologia institucional, foi evidenciado como o SCG implementado teve uma dupla 

racionalidade: busca de legitimidade e busca de eficiência. O autor notou que a busca de 

legitimidade é menos assumida, sendo a busca de eficiência o principal argumento dos 

responsáveis pela mudança. Apesar da retórica da gestão de topo ter justificado a mudança 

pela busca de eficiência no controlo de gastos, a evidência denotou uma busca de legitimação. 

A escalada de crescimento das despesas com os cuidados de saúde gerou a 

necessidade de reestruturação dos serviços públicos de saúde numa lógica institucional de 

controlo de gastos públicos (e.g., Modell, 2001; Northcott & Llewellyn, 2003; Lehtonen, 

2007; Modell, 2012). As soluções baseadas no mercado têm sido uma resposta a este 

problema. Porém, a literatura (e.g., Lehtonen, 2007) tem revelado que as reformas 

hospitalares não têm melhorado a situação. Tendo em conta o índice case-mix e a 

implementação de um sistema contabilístico de preços de financiamento por GDH, como 

sistema de controlo de gestão em hospitais, o estudo de Lehtonen (2007) sugeriu que tal 

implementação nos serviços públicos de saúde é fortemente dependente do envolvimento dos 

médicos neste processo. A intensificação de pressões institucionais e a implementação 

gradual de reformas têm contribuído para a MCG nos hospitais (e.g., Abernethy & Chua, 
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1996; Jones & Mellett, 2007; Lehtonen, 2007; Conrad & Uslu, 2011; Hsu & Qu, 2012). O 

estudo de Lehtonen (2007) permitiu ainda identificar alguns fatores facilitadores de sucesso 

na implementação daqueles SCG: integração da responsabilização clínica e financeira, 

liberdade na escolha de ferramentas adequadas de controlo e flexibilidade na implementação. 

Hsu e Qu (2012), num estudo em hospitais da Califórnia, concluíram que, perante a 

possibilidade de um financiamento dual – baseado nos custos ou baseado numa taxa fixa – os 

hospitais dominantes (forte posição de mercado) adotam uma estratégia de maximização dos 

proveitos em função dos custos. Para tal, aumentam os custos diretos nos serviços pagos com 

base nos custos, mas sem reduzir os custos dos serviços pagos a uma taxa fixa. Em contraste, 

os hospitais não dominantes (fraca posição de mercado) alternam mais entre serviços pagos a 

uma taxa fixa e serviços pagos com base nos custos, reclassificando as bases de imputação 

entre serviços para obterem o máximo proveito. De acordo com os autores, os hospitais não 

dominantes, combinando alterações nos custos com uma estratégia de redução de gastos, 

demonstraram conformidade com as expectativas de regulação sobre contenção de gastos. 

Desta forma, a mudança nos SCG é influenciada pelas alterações no modelo de financiamento 

dos hospitais. 

No estudo dos fatores institucionais que influenciam a MCG em hospitais, variados 

autores (e.g. Järvinen, 2006; Lehtonen, 2007; Hyvönen et al., 2009; Kantola & Järvinen, 

2012) referiram-se a duas racionalidades distintas: uma lógica institucional independente 

(Lehtonen, 2007) e uma lógica de extensão governamental (e.g., Modell, 2001; Northcott & 

Llewellyn, 2003). Na lógica independente, a CG é útil à tomada de decisão no hospital, 

podendo assemelhar-se a objetivos do setor empresarial privado. Os hospitais adotam SCG 

por razões de eficiência interna e usam uma contabilidade baseada em GDH 

predominantemente para controlo de gestão. Na lógica de extensão governamental, a CG é 

útil ao Estado que, enquanto proprietário dos hospitais públicos, procura controlar os gastos. 

Apesar de existirem as duas lógicas institucionais atrás referidas, as mudanças legislativas e 

as reformas no modelo de financiamento, em que as responsabilidades se transferem do 

Estado para os hospitais, tiveram um grande impacto na mudança do equilíbrio entre essas 

lógicas concorrentes (Lehtonen, 2007; Meyer et al., 2014). O estudo de Kantola e Järvinen 

(2012) examinou as lógicas institucionais dos hospitais finlandeses adotantes tardios do 

sistema de classificação de doentes por GDH através do qual os hospitais responderam a 

pressões institucionais no âmbito dos serviços de saúde. Segundo os autores, aquelas lógicas 

institucionais explicaram, pelo menos parcialmente, as razões para os projetos de 
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implementação de sistemas de contabilidade baseados em GDH em hospitais finlandeses num 

período de cerca de vinte anos. 

O estudo de caso em profundidade foi o método usado por Grafton et al. (2011) para 

investigar como e porquê a implementação de um sistema de gestão hospitalar em rede 

integrou as reformas empreendidas no setor público hospitalar. O estudo destes autores 

incidiu sobre controlos formais e informais num contexto de reformas no setor de saúde 

australiano que fundiu diversos hospitais metropolitanos numa rede hospitalar. Apesar das 

reformas para agregação em rede terem potencial para gerar ganhos de eficiência e de 

legitimação, a gestão de cada hospital manteve-se sem grandes alterações, denunciando tratar-

se de um processo de mudança de rotinas e de comportamentos necessariamente longo e 

gradualmente evolutivo. O caso permitiu ainda evidenciar tensões, decorrentes da 

reestruturação, face às pressões institucionais para a obtenção de ganhos de eficiência e de 

legitimação. 

A imposição de um modelo de financiamento que obriga os sistemas de contabilidade 

dos hospitais a ajustarem-se ao novo objeto de preço GDH evidencia a existência de 

isomorfismo coercivo (e.g., Hyvönen et al., 2006). A prevalência de fatores institucionais 

(políticos, sociais e culturais) sobre fatores económicos para efeitos de tomada de decisões de 

gestão em cada hospital associa-se diretamente ao facto de se tratar do setor público (e.g., 

Hyvönen et al., 2006; Järvinen, 2006; Kantola & Järvinen, 2012). Também sobre alterações 

ao modelo de financiamento em hospitais americanos, Eldenburg e Kallapur (2000) 

verificaram que os custos totais (custos diretos e custos indiretos) dos doentes internados 

decresceram em relação ao custo total dos doentes tratados em ambulatório, após uma 

mudança no modelo de financiamento. Tal mudança tinha visado a contenção de gastos totais, 

mas, de acordo com os autores do estudo, quando os custos indiretos alocados foram 

excluídos, os custos diretos dos doentes internados aumentaram em relação aos custos diretos 

dos doentes tratados em ambulatório. 

 O estudo de Abernethy e Vagnoni (2004), baseado na avaliação dos médicos diretores 

clínicos de dois grandes hospitais universitários italianos com o mesmo modelo de 

financiamento, similares estruturas formais e idênticos sistemas de informação de 

contabilidade, analisou o impacto de estruturas de autoridade sobre o uso de sistemas de 

informação de contabilidade. Os resultados permitiram concluir que o poder afeta o 

funcionamento organizacional, na medida em que a delegação formal de autoridade nos 

médicos influencia diretamente o uso dos sistemas de informação de contabilidade para 

decisões de controlo e de gestão, mas não influencia a consciência sobre custos dos médicos. 
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De facto, em termos de circuitos de poder nos hospitais, médicos e administradores repartem 

a autoridade formal e há pouca evidência sobre se novas estruturas de autoridade ou se o 

investimento em novos sistemas de custeio e de orçamentação atingem os objetivos 

instrumentais pretendidos. 

De acordo com Jones e Mellett (2007), verificou-se uma inter-relação entre mudança 

em contabilidade e mudança organizacional nos serviços de saúde do Reino Unido no período 

1800-2000, à luz da influência de fatores sociais. No longo período de mudanças, a 

contabilidade foi um instrumento técnico inserido num contexto institucional, destacando-se 

uma natureza interativa entre a contabilidade e a mudança institucional através de agentes 

individuais ou coletivos. Nessa inter-relação, foi realçado o papel catalisador de determinados 

indivíduos e eventos sociais. Segundo estes autores, as mudanças nos sistemas contabilísticos 

também refletiram a natureza mutável da prestação de serviços de saúde ao longo do tempo, 

desde estruturas inspiradas no comunitarismo, passando por estruturas de inspiração estatal, 

até às estruturas baseadas no mercado. 

A evidência de Jones e Mellett (2007) mostrou que nas estruturas organizacionais 

iniciais a contabilidade teve um papel passivo no suporte às decisões de gestão. Contudo, com 

a orientação para o mercado, os sistemas contabilísticos, vistos como instrumentos de 

controlo, adquiriram um papel central. A contabilidade evoluiu de um mecanismo passivo 

para um instrumento ativo, facilitador e participante na mudança. À medida que evoluíram os 

modelos de financiamento dos hospitais, os sistemas contabilísticos adaptaram-se para 

responder, com maior normalização e maior detalhe, aos mecanismos de controlo dos 

financiadores, em lugar dos sistemas contabilísticos simples baseados no regime de caixa. O 

surgimento de mecanismos baseados no controlo estatal (e.g., custeio e orçamentos) e 

baseados no mercado (e.g., prestação de contas) impuseram aos hospitais um maior controlo 

externo. É nesta aceção que a contabilidade participa na mudança. 

De acordo com o estudo de Caldarelli et al. (2013), desenvolvido num grande hospital 

universitário italiano, a efetiva mudança nos SCG beneficiou, essencialmente, do 

envolvimento de grupos de profissionais dominantes. Para os autores, tal envolvimento 

proporcionou uma redução da resistência à mudança e aumentou o compromisso dos vários 

grupos de profissionais para uma nova cultura empresarial decorrente de um processo de 

empresarialização de hospitais. Aidemark e Lindkvist (2004) mostraram, num estudo 

realizado em hospitais do Sul da Suécia, que a empresarialização de hospitais provocou 

efeitos ao nível do aumento da produção e melhoria da situação financeira, dado que a 

administração hospitalar se tornou mais comercial e desenvolveu processos de tomada de 
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decisão mais rápidos. Também em Portugal, o Ministério da Saúde (2006c) apresentou um 

estudo científico, elaborado por uma comissão científica de avaliação, centrado nos dois 

primeiros anos (2003 e 2004) da empresarialização de 31 hospitais. Os resultados do estudo 

evidenciaram algumas melhorias na maior parte dos indicadores de desempenho quando 

comparados com os hospitais que não passaram por tal transformação. Este processo de 

empresarialização, em Portugal, será abordado mais à frente e desenvolvido na parte empírica 

desta investigação. 

3.5.2. Mudança nos subsistemas de planeamento, avaliação e controlo 

Como fatores explicativos para um desenvolvimento gradual de sistemas de custeio nos 

hospitais, Cardinaels et al. (2004) elencaram fatores típicos do setor da saúde, nomeadamente 

a satisfação com o uso do sistema de custeio existente, a colaboração da classe médica e a 

forma de remuneração dos médicos. Na verdade, para Simões (2004), além dos valores da 

própria sociedade, os sistemas de gestão em saúde são influenciados por dois conjuntos de 

fatores: aspetos políticos, económicos e sociais do contexto exterior, por um lado, e aspetos 

internos decorrentes do próprio funcionamento dos sistemas de saúde na gestão dos seus 

recursos, por outro.  

Especificamente para sistemas de custeio em hospitais, Cardinaels et al. (2004) 

enfatizaram que as críticas de que um sistema de custeio implementado produz indicadores de 

custos não fiáveis podem despoletar a mudança desse sistema de custeio. Estas críticas 

internas com algum poder de influência podem partir de qualquer setor operacional do 

hospital, mas Shields (1995) enfatizou que, na maioria das organizações, a mudança tem 

origem na gestão do topo. Este aspeto reflete duas perspetivas de mudança: como processo até 

à tomada de decisão ou como resultado no momento da tomada de decisão.  

 Pizzini (2006), num estudo em hospitais americanos, evidenciou que os gestores 

consideram que os sistemas de custeio que fornecem informação em maior detalhe, em média 

e por comparação com hospitais de contexto organizacional similar, facultam informação 

mais útil e mais relevante. Os resultados do estudo indicaram, por um lado, uma correlação 

positiva entre as avaliações dos administradores (gestores de recursos) e a importância da 

informação sobre custos. Por outro lado, a informação contabilística de custos não tinha 

importância similar junto dos diretores clínicos (gestão clínica de cuidados médicos). 

Contudo, para Ballantine et al. (1998), a comparação de resultados entre hospitais, 
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nomeadamente em termos de informação desagregada proveniente de sistemas de custeio 

parece estar mais dificultada do que noutros setores mais convencionais.  

Northcott e Llewellyn (2003) estudaram as potencialidades de índices de 

benchmarking entre diferentes hospitais do Reino Unido poderem melhorar o desempenho, 

mas realçaram as dificuldades de comparabilidade. Um outro estudo comparativo (Kurunmaki 

et al., 2003), em unidades de cuidados intensivos do Reino Unido e da Finlândia, revelou 

semelhanças de atitude, mas também diferenças significativas, na relação entre a necessidade 

de tomada de decisão muito rápida e a existência de restrições nos custos. O estudo de 

Buckmaster e Mouritsen (2013), realizado no maior hospital universitário australiano, 

evidenciou que os profissionais utilizam o benchmarking de indicadores de desempenho 

como referência para identificação das melhores práticas num contexto em que existem 

relações de poder hierárquico. Segundo estes autores, os resultados sugeriram que o 

benchmarking, associado à responsabilização, foi uma prática implementada para satisfazer, 

acima de tudo, exigências institucionais, reconhecendo a existência, em paralelo, de outros 

mecanismo para desenvolver e transformar os hospitais. 

De acordo com Pizzini (2006), a capacidade para reduzir significativamente gastos em 

saúde depende mais da capacidade em reduzir os custos diretos nos cuidados de cada paciente 

do que simplesmente melhorar a eficiência de controlos administrativos. Constata-se, então, 

que a liberdade clínica dos médicos tem uma influência capital nos gastos, mas Silva (1986) 

demonstrou que o corpo médico tem aversão à avaliação do desempenho por esta poder 

significar uma ameaça ao poder associado a essa liberdade de prescrição clínica. Ocorre que, 

num mesmo hospital, os médicos podem diferir nos seus padrões de prática clínica: enquanto 

um médico sugere cirurgia, outro médico prescreve terapia medicamentosa (Barros, 2006). 

 Abernethy e Lillis (2001), num estudo em hospitais australianos, evidenciaram 

significativas interdependências entre opções estratégicas, autonomia estrutural e os sistemas 

de avaliação de desempenho implementados. Contudo, os autores reconheceram que a gestão 

do topo nos hospitais está limitada, porquanto não tem competências clínicas suficientes para 

tomar decisões ótimas em matérias clínicas que competem aos médicos. Há também evidência 

(Abernethy & Vagnoni, 2004) de que a eficácia da implementação de novos ou melhorados 

sistemas de contabilidade, associada a mudanças na estrutura interna dos hospitais, depende 

do seu efeito no comportamento dos médicos. 

De acordo com Finkler et al. (2007), ao decoupling entre indicadores financeiros 

usados para relato externo e indicadores de custos para decisões operacionais parece ocorrer 

em muitas organizações prestadoras de cuidados de saúde, dado que a utilidade da informação 
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sobre custos disponibilizada, mais do que apoiar a decisão, cumpre exigências externas de 

divulgação. Segundo Jones e Dewing (1997), os profissionais não médicos, de setores não 

financeiros, podem alegar não terem formação suficiente em contabilidade como estratégia de 

resistência à implementação de sistemas de controlo de gestão. Porém, tal tipo de reação é 

mais limitado quando os profissionais integram a gestão hierárquica e, num estudo 

exemplificativo, Covaleski e Dirsmith (1986) evidenciaram reduções de decoupling nas 

atividades dos profissionais de enfermagem. 

Marriott et al. (2011), numa investigação sobre os sistemas de gestão de serviços 

públicos de saúde no País de Gales, evidenciaram loose coupling associado a maus 

desempenhos. Segundo os autores, quando a informação de gestão produzida fica aquém do 

necessário, os gestores operacionais baseiam-se em sistemas próprios locais e a informação de 

gestão para os gestores de topo e para os líderes políticos depende dos SCG e de consultas ad 

hoc. Consequentemente, os gestores operacionais ficam com menos capacidade para 

reconfigurar sistemas, prejudicando o desempenho. Assim, foi evidenciada a existência de 

departamentos com gestão baseada nos seus próprios registos, mesmo sabendo da existência 

de outros registos provenientes de outros SCG. Foi também evidenciada a ocorrência de 

situações em que a prestação anual de contas foi produzida centralmente, mas não incluída 

nos registos divulgados internamente, sendo que também os registos dos gestores 

operacionais não figuraram nessa prestação anual de contas. Desta forma, há sistemas de 

informação que funcionam independentemente uns dos outros, absorvendo mudanças, mas 

sem necessariamente mudar comportamentos e rotinas, evidenciando loose coupling. 

Para Marriott et al. (2011), a rigidez dos sistemas de informação implementados 

dificulta a mudança e, em parte, significa resistência à mudança causadora de loose coupling. 

As conclusões do estudo mostraram razões de legitimidade externa para o facto de alguns 

departamentos cumprirem e responderem positivamente aos requisitos exigidos pelo Governo 

central, mas verificaram ser infrequente uma coordenação regular dos departamentos para 

objetivos comuns. A estabilidade, possivelmente refletida em inércia, resultou da 

incapacidade de cada hospital para reconfigurar os seus ativos por si só e para conseguir as 

mudanças adequadas, sendo esta uma das características dos SCG que evidenciam loose 

coupling.  

As mudanças estruturais frequentes de que foram alvo os sistemas de gestão de 

serviços públicos de saúde no País de Gales foram causa de loose coupling, conforme 

investigação de Marriott et al. (2011). Saliente-se as diferenças entre o sistema de gestão de 

serviços públicos de saúde no País de Gales e na Inglaterra. Enquanto no segundo houve uma 
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estratégia de orientação para o mercado, no primeiro manteve-se a separação entre Estado 

comprador e Estado prestador de serviços de saúde, mesmo que à custa da introdução de um 

elevado número de entidades compradoras de serviços de saúde em parceria com autoridades 

locais. 

Crilly e Le Grand (2004) não só verificaram que o poder dos consultores externos de 

gestão tem vindo a aumentar, tendo-se tornado a principal força de poder na gestão hospitalar 

do Reino Unido, como também advogaram que esse poder será ainda mais dominante no 

futuro. Os resultados do estudo mostraram que enquanto os consultores externos de gestão 

dão mais importância a metas de qualidade e de produção, os gestores hospitalares, em média, 

estão mais preocupados com o equilíbrio financeiro. Contudo, os gestores hospitalares com 

maior proximidade aos serviços também dão prioridade à qualidade, denotando alguma 

heterogeneidade nas prioridades destes agentes. 

3.5.3. Adoção de Práticas de Contabilidade de Gestão 

Para Lapsley e Wright (2004), tanto no setor hospitalar público como no restante setor 

público, a influência política e governamental tem um forte impacto na adoção de PCG, quer 

ao nível de instrumentos de difusão quer ao nível de barreiras à adoção e implementação. 

Com base na teoria da dependência de recursos e na teoria institucional, Abernethy e Chua 

(1996) argumentaram que a integração de sistemas de informação depende não apenas da 

envolvente técnica, mas também da envolvente institucional. O estudo de caso decorreu num 

grande hospital australiano que, perante frequentes reformas organizacionais, empreendeu 

mudanças nos sistemas de controlo contabilístico, na estrutura de governação e na cultura de 

gestão. Covaleski e Dirsmith (1983) mostraram como práticas orçamentais em hospitais 

americanos serviram não só para controlo de subordinados, mas também para advogar as 

necessidades internas de recursos. No entanto, Pinch et al. (1989), num estudo sobre 

programas de orçamentação clínica no serviço público de saúde do Reino Unido, 

evidenciaram que tais programas tiveram um fraco impacto nas práticas de gestão. 

 Pettersen (2004) estudou a introdução de reformas no controlo de gestão do setor 

hospitalar nórdico e mostrou que as mudanças operadas na CG, e respetiva terminologia 

contabilística, se tornaram, gradualmente, parte do vocabulário dos diretores clínicos, 

evidenciando sinais de que as decisões clínicas e as PCG caminhavam no mesmo sentido. Por 

seu turno, Jacobs et al. (2004), numa investigação sobre hospitais do Reino Unido, Alemanha 

e Itália mostraram que a informação sobre atividades e custos, em consequência de reformas 
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operadas, não era nem do conhecimento nem do interesse da maior parte dos clínicos. Assim, 

os resultados dos dois estudos não convergiram. 

 Tendo por base a cultura institucionalizada nos hospitais finlandeses que atribui aos 

médicos uma importância preponderante, Kurunmaki (2004) estudou a adoção voluntária de 

PCG por parte dos médicos finlandeses em contraponto com a resistência à introdução de tais 

práticas por idênticos profissionais no Reino Unido. O estudo mostrou que, em cenários 

nacionais particulares, é possível ocorrer aquilo a que chamaram de “hibridização” de uma 

especialidade profissional. Tal fenómeno ocorre quando uma classe profissional, que não a 

gestão, absorve técnicas e competências de gestores. A delegação de responsabilidades aos 

médicos por orçamentos e por processos de determinação de custos e preços em unidades 

clínicas é exemplificativa. 

Segundo Cardinaels et al. (2004), perante a pressão para contenção de custos e 

restrições orçamentais, os hospitais têm procurado soluções de gestão que os tornem mais 

eficientes em termos de custos. Na tentativa de calcular esses custos de forma mais precisa, os 

hospitais têm experimentado novos sistemas de custeio, nomeadamente o método ABC. Ross 

(2004) atribuiu a este método a potencialidade de aproximar as decisões médicas das decisões 

financeiras para a melhoria do desempenho e um uso mais eficiente dos recursos. Para 

Cardinaels et al. (2004), a implementação de novos SCG, nomeadamente sistemas de custeio, 

entre os quais o método ABC, tem ocorrido, de facto, nos hospitais, porém os fatores 

facilitadores ou inibidores da mudança nos sistemas de custeio parecem não conseguir 

desenvencilhar-se com sucesso em contexto hospitalar. No mesmo estudo, a própria 

“dimensão” de cada hospital apresentou uma fraca relação, mesmo que positiva, com a 

adoção do custeio ABC. Outros autores (e.g., Peden & Baker, 2002) sugeriram sofisticados 

modelos econométricos para alocar custos da mão-de-obra dos médicos. 

Arnaboldi e Lapsley (2004), num estudo aplicado em serviços de saúde do Reino 

Unido, evidenciaram como o processo de mudança para o custeio ABC, apesar das 

dificuldades de implementação, procurou uma utilização simbólica e cerimonial para efeitos 

de legitimação. De acordo com os autores, tipicamente, as inovações contabilísticas aplicadas 

ao serviço público de saúde do Reino Unido provêm do Governo central, mas no caso 

concreto estudado a mudança foi da iniciativa da organização em análise. Por conseguinte, a 

investigação sobre processos de MCG nos hospitais implica abordar não só fatores de origem 

exógena, mas também razões de origem endógena. 

De acordo com Cardinaels et al. (2004), organizações com dinâmicas complexas 

podem beneficiar da adoção de sistemas de custeio mais precisos. Contudo, aquela 
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complexidade pode obstruir o melhoramento dos sistemas de custeio, nomeadamente no caso 

da implementação do custeio ABC nos hospitais que requer dados específicos, provenientes de 

complexos processos, e que podem ser de difícil obtenção. Segundo estes autores, questões 

como a colaboração dos médicos no uso dos sistemas de custeio, a consciência da existência 

de insuficiências do sistema de custeio implementado e o tipo de contrato de trabalho dos 

médicos importam para melhorar os sistemas de custeio nos hospitais. Todavia, a evidência 

do estudo mostrou que essa melhoria foi pouco conseguida. Para outros autores (Ballantine et 

al., 1998; Sanchez, 2006), a explicação pode estar no facto da produção de serviços 

hospitalares ser de elevada complexidade e multifatorial, apesar de tal não anular a 

preocupação das entidades responsáveis sobre a eficiência e a eficácia nos serviços de saúde 

prestados. 

Kaplan e Anderson (2004), perante as experiências mal-sucedidas na implementação do 

método ABC tradicional em cenários de atividades complexas que requerem demasiados 

elementos ou demasiados cálculos, desenvolveram uma nova abordagem a que chamaram 

sistema ABC baseado no tempo (Time-Driven Activity-Based Costing – TDABC). A solução 

destes autores não passa por abandonar o conceito ABC, mas antes simplificar atividades 

complexas através da abordagem TDABC. Tal simplificação consiste no seguinte: em vez de 

alocar os custos dos recursos às atividades para depois os alocar aos objetos de custo (ABC 

tradicional com variados indutores de recursos), deve-se antes estimar, por grupos de recursos 

(humanos ou equipamentos de um departamento), apenas dois elementos. Esses elementos 

são: o custo previsto da capacidade por unidade de tempo (custos previstos totais dos 

recursos/capacidade prevista dos recursos em tempo) e o consumo estimado de recursos (em 

tempo) usado por cada objeto de custos (produtos, serviços ou clientes). Estes dois elementos 

permitem estabelecer equações de tempo para simplificar atividades complexas por grupos de 

recursos. Repare-se que a simplificação através do TDABC pressupõe sempre que mais tempo 

significa mais consumo de recursos. Desta forma, o TDABC promove uma efetiva gestão de 

recursos, nomeadamente em termos de redução da capacidade subaproveitada e possibilidade 

de comparar os custos estimados dos objetos de custos com os respetivos preços 

contratualizados. Com base nesta abordagem TDABC, Demeere et al. (2009) realizaram um 

estudo de caso em serviços médicos de ambulatório na Bélgica que permitiu determinar 

informação relevante e útil à gestão tanto dos administradores de recursos como dos médicos. 

Estes autores evidenciaram vantagens para a gestão dos serviços clínicos de ambulatório 

decorrentes da flexibilidade e da adequação do TDABC, nomeadamente em termos de 
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melhorias operacionais, de possibilidades de análise de rentabilidade por departamentos e de 

decisões sobre projetos de investimento fundamentadas na informação gerada.  

French et al. (2013) também demonstraram as potencialidades do uso do TDABC em 

contexto clínico com o objetivo de promover iniciativas de melhoria do desempenho e reduzir 

custos sem comprometer a qualidade. Mais recentemente, Campanale et al. (2014), mediante 

um estudo de caso sobre um projeto-piloto de introdução do TDABC num departamento de 

um grande hospital italiano, verificaram que a relevância da informação obtida pode permitir 

uma maior coerência entre as atividades desenvolvidas por grupos de recursos humanos 

(enfermeiros, cirurgiões, radiologistas, anestesistas, etc.) e os respetivos consumos de 

recursos. Estes autores atribuíram ao TDABC a potencialidade de melhorar a eficiência da 

gestão, melhorar a transparência e apoiar a tomada de decisões. Ou seja, o TDABC aplicado 

aos hospitais pode ser um instrumento de custeio por doente mais orientado para as atividades 

médicas do que os sistemas de custeio tradicionais, permitindo até um maior envolvimento 

dos médicos e uma menor resistência à mudança. Contudo, os autores deste estudo de caso do 

projeto-piloto também acrescentaram que, apesar das potencialidades do TDABC, 

reconhecidas pelos gestores e pelos médicos do departamento estudado, o projeto não foi 

alargado aos restantes departamentos do hospital. Provavelmente, conforme adiantou o 

estudo, os decisores continuam a considerar que a informação mais agregada (menos 

detalhada) sobre custos hospitalares e os sistemas de contabilidade já implementados são 

suficientes para a tomada de decisões. 

Há casos de aplicação de instrumentos de avaliação do desempenho em hospitais 

públicos, nomeadamente o sistema balanced scorecard, mas, para Simões (2004), o facto de 

serem instituições não lucrativas acarreta dificuldades em definir uma estratégia e em colocar 

a perspetiva financeira do sistema como prioridade nas decisões. E é exatamente nesta 

hierarquia de prioridades, entre decisões de gestão para servir a política e decisões de gestão 

para servir a eficiência, que se procura um equilíbrio. Mendoza e Zrihen (1999) realçaram que 

quer o denominado tableau de bord de meados do século XX, aplicado à gestão, quer o 

recente balanced scorecard (anos 90) têm um ponto de partida comum: pôr em causa a 

predominância dos indicadores financeiros na avaliação do desempenho. 

Pink et al. (2001), num estudo em hospitais canadianos, adaptaram aos hospitais as 

seguintes quatro perspetivas: desempenho financeiro, satisfação dos utentes, utilização dos 

recursos clínicos e resultados e, por fim, a integração do sistema e a capacidade de mudança, 

bem diferente das quatro perspetivas propostas por Kaplan e Norton (1996). Também Pinemo 

(2002) formulou um modelo específico de balanced scorecard para serviços de saúde através 
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de um índice, incluindo indicadores financeiros e não financeiros, capaz de avaliar a 

existência de causalidade entre indicadores subjetivos e objetivos. Outros autores (e.g., 

Bilkhu-Thompson, 2003) adaptaram um balanced scorecard apenas para uma área médica. 

Assim, a complexidade e diversidade dos serviços de saúde e a realidade de cada hospital 

parecem exigir adaptações aquando da adoção de PCG. 

3.6. Mudança nas Práticas de Contabilidade de Gestão nos hospitais públicos 

portugueses 

As PCG adotadas nos hospitais integram-se nas suas estruturas organizacionais. Perante as 

dinâmicas de mudança nos hospitais (Jones & Mellett, 2007; Lehtonen, 2007), exigem-se 

estruturas organizacionais que permitam um conhecimento dos recursos consumidos. De 

acordo com Costa et al. (2008), a CG baseada no PCAH permite calcular um custo médio por 

linha de produção principal e não um custo real por doente que alargaria o escopo e a 

profundidade de utilização da informação gerada. Assim, deixar-se-ia de se associar custos 

apenas a serviços ou departamentos para se centrar nas características de cada utente. Numa 

realidade eminentemente social e complexa, como o são os serviços hospitalares, a questão 

coloca-se entre conseguir determinar custos reais desagregados por doente ou optar por custos 

desagregados estimados com a aproximação possível. 

 Costa et al. (2008) estudaram duas metodologias de estimação do custo por doente 

saído do internamento em hospitais portugueses. Uma das metodologias foi através de pesos 

relativos de uma matriz
1
 de consumo de recursos. A outra foi através de uma correspondência 

entre os centros de custos da contabilidade analítica anual elaborada pelos hospitais e os 

centros de produção incluídos nas bases de dados dos GDH. Os autores concluíram que estas 

metodologias não passam de uma estimação muito limitada pelo que não deveriam substituir 

o objetivo superior de se conseguir obter custos reais por doente. Ora, é nesta dicotomia entre 

custos desagregados reais e estimados que as falhas na informação final obtida colocam 

problemas à sua utilização para efeitos de uma gestão hospitalar voltada para a eficiência.  

 Nos hospitais públicos portugueses, a informação desagregada por centros de custos 

tem problemas de fiabilidade por duas razões principais: “não existe uniformidade na 

imputação de custos das secções auxiliares para as principais em todos os hospitais; não há 

                                                 
1 Trata-se da denominada “Matriz de Maryland”: metodologia para estimação de custos por doente, importada da realidade 

dos EUA para a realidade dos hospitais portugueses, aplicada pelos consultores externos do Ministério da Saúde Português 

(Tribunal de Contas, 2011a). Esta matriz será ainda referida na parte empírica desta investigação. 
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uniformidade na imputação de custos aos respetivos centros de custos dos hospitais” 

(Santana, 2005, p.100). Assim, tanto não é fiável a afetação de custos diretos como a 

imputação de custos indiretos. Ainda antes da criação oficial do PCAH, Urbano e Bentes 

(1990) referiram que a falta de interesse e utilização da contabilidade de custos evidenciada 

nos hospitais poderia ter origem na falta de credibilidade da informação produzida, dado não 

usarem critérios de imputação uniformes.  

Pereira et al. (2010) analisaram o papel dos sistemas de contabilidade de custos 

perante as reformas no setor hospitalar português, tendo concluído que existem variadas 

diferenças nos critérios de repartição de gastos de hospital para hospital. De acordo com Costa 

et al. (2008), também o grau de prioridade atribuído ao conhecimento dos custos para a 

tomada de decisões em cada hospital, para além de depender da falta de confiança na 

informação, também é influenciado pelos seguintes aspetos: modelo de financiamento 

correlacionado com a eficiência, sistemas de informação limitados e informação de custos 

para exigências de relato externo ao invés de apoiar a redução do risco na tomada de decisões. 

 Picoito (2008), num estudo de caso sobre a contabilidade de custos de um centro 

hospitalar português, evidenciou diversos problemas relativos à implementação do PCAH, 

nomeadamente os seguintes cinco: (i) distribuição sequencial dos gastos por níveis, conforme 

a perceção interna dos esquemas explicativos do PCAH, sem considerar prestações recíprocas 

nem usar o ficheiro de apoio ao cálculo dessas prestações disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde, através da Administração Central do Sistema de Saúde, Instituto Público (ACSS) a 

todos os hospitais; (ii) incorretas alocações de gastos aos centros de custos, particularmente 

grave nos custos com o pessoal; (iii) contabilidade analítica apenas uma vez por ano, com 

incorreções e sem oportunidade; (iv) não uso da informação de contabilidade de custos para 

tomar decisões de gestão; e (v) contabilidade analítica apenas para cumprir a obrigação de 

reporting ao exterior. A autora do estudo recolheu a perceção de vários responsáveis 

unânimes em considerar que uma CG para ser usada na tomada de decisões dos hospitais é 

uma utopia, pois seria necessário uma prévia mudança de valores culturais. Ora, se a questão 

é posta nestes termos, é porque os critérios de eficiência, para efeitos de decisões no modelo 

de gestão instituído, podem estar a ser secundarizados em favor de critérios políticos, sociais e 

culturais. 

 Para Santana (2005), o desenvolvimento de um sistema de informação e de custeio 

baseado numa classificação de doentes por GDH, em relação ao consumo de recursos, foi um 

dos objetivos do processo de implementação do sistema GDH em Portugal que teve início em 

1984, através de um acordo entre o Ministério da Saúde de Portugal e a Universidade de Yale. 
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Esta classificação permite que lhe sejam associados preços de financiamento para, depois, 

escrutinar a relação entre esses preços e os custos por GDH, independentemente da 

informação proveniente do sistema de custeio ser desagregada por centros de custos 

(serviços), por doente ou por atividade. Porém, segundo Costa et al. (2008), para garantir 

qualidade à informação de custos nos hospitais, seria necessário auditar essa informação de 

forma sistemática e regular. 

 Atendendo a que a confiança na informação desagregada de custos hospitalares 

depende dos métodos de custeio usados, Costa et al. (2008) sintetizaram, para hospitais, 

vantagens e desvantagens do método direto (metodologia bottom-up com informação 

recolhida a partir do processo de produção) e dos métodos das secções homogéneas e ABC 

(metodologia top down com informação recolhida a partir da contabilidade do hospital). Para 

estes autores, o custeio ABC, ancorado na mesma metodologia do método das secções 

homogéneas, apesar de permitir obter maior detalhe, também exige maior carga 

administrativa. Inclusivamente, o custeio ABC pode nem sequer refletir custos reais, até 

porque depende da qualidade da contabilidade analítica implementada. Ora, com falhas na 

informação gerada a partir do PCAH, qualquer outro SCG – não só custeio, mas também 

planeamento, controlo, incentivos ou tomada de decisão – que tenha tido essa informação por 

base poderá estar comprometido logo à partida. 

 A par dos ensaios com o custeio ABC nos hospitais, há exemplos de outros estudos 

que abordaram sistemas balanced scorecard nos hospitais portugueses. Quesado e Macedo 

(2010) apresentaram um esboço de balanced scorecard aplicado ao serviço de urgência num 

hospital Entidade Pública Empresarial (EPE). Na verdade, tal estudo constituiu apenas um 

exercício académico, pois que, tal como no custeio ABC, qualquer tentativa de 

desenvolvimento ou eventual aplicação teria de suportar parte dos indicadores de gestão em 

informação rigorosa gerada pela CG dos hospitais portugueses. 

 Segundo Costa et al. (2008, p.140), “o atual paradigma de apuramento de custos 

centrado no lado da oferta, onde são valorizados os consumos de cada centro de produção, 

deve evoluir para uma abordagem centrada no que cada doente consome em cada centro de 

produção”. Neste sentido, os autores exemplificaram com a seguinte sugestão: implementação 

de um sistema de custeio que permitisse calcular custos reais por doente através de 

mecanismos de faturação onde a indicação do custo unitário fosse obrigatória. 

 Foi atendendo a toda a revisão de literatura efetuada até aqui, nomeadamente nos 

hospitais, com destaque para a implementação, durante muitos anos, de um plano 

normalizador (PCAH) nos hospitais públicos portugueses, que se questionou o surgimento e a 
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evolução deste plano e se colocou a seguinte pergunta geral de investigação: como e porquê 

a NCG nos hospitais públicos portugueses surgiu e evoluiu? 

3.7. Conclusão 

Expostos os fundamentos da MCG, enquanto linha de investigação, foram revistos três 

modelos de mudança em contabilidade (Hopwood, 1987; Cobb et al., 1985 e Kasurinen, 

2002), já que cada um tentou desenvolver ou acrescentar algo ao anterior em termos de 

fatores de influência e barreiras à mudança. A revisão de literatura foi alargada ao modelo de 

evolução em CG de Johansson e Siverbo (2009). Este modelo não só se baseou no modelo de 

Burns e Scapens (2000), como também explorou influências extraorganizacionais numa 

pertinente e recente proposta concetual explicitamente evolucionária. Para além dos modelos 

concetuais, a revisão de literatura estendeu-se à tipologia e aos agentes sociais de MCG (e.g., 

Dillard et al., 2004; Sulaiman & Mitchell, 2005; Scapens, 2006; Johansson & Siverbo, 2009; 

Major & Ribeiro, 2009). A abordagem à MCG em contexto hospitalar (e.g., Cardinaels et al., 

2004; Pizzini 2006; Finkler et al., 2007), e especificamente nos hospitais portugueses (e.g., 

Santana, 2005; Costa et al., 2008; Picoito, 2008), completou a revisão de literatura que 

suportou a pergunta geral de investigação. Nesta sequência, o capítulo seguinte procede à 

contextualização do setor público hospitalar português. 
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CAPÍTULO 4 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO HOSPITALAR 

PORTUGUÊS 

4.1. Introdução 

Tal como referido no final do capítulo anterior, a pergunta geral da presente investigação 

incide sobre a NCG nos hospitais públicos portugueses. Para compreender os antecedentes da 

primeira edição do PCAH e posteriores mudanças, nomeadamente processos e motivações, 

importa começar por contextualizar o setor público hospitalar português no seu cenário 

político, económico e social. Para essa contextualização, distinguem-se diversos períodos 

históricos enquadrados com a evolução da organização dos hospitais públicos portugueses, 

desde o tempo do regime ditatorial até ao terceiro resgaste financeiro (em 2011) na história da 

jovem democracia portuguesa. Os sistemas de saúde têm as suas raízes num contexto social e 

histórico particular (Forest & Denis, 2012). Os elementos do contexto institucional de 

determinado país traduzem o legado histórico e são parte da própria estrutura organizacional 

(Burau & Blank, 2006). Frequentemente, as políticas de saúde de cada país seguem trajetórias 

históricas específicas, diferenciadas e complexas (Burau & Blank, 2006). 

A legitimidade organizacional nos hospitais decorre do seu contexto histórico. 

Historicamente, os hospitais estruturam-se numa componente técnica (serviços clínicos sob 

jurisdição do staff médico) e numa componente de gestão (serviços de administração e gestão 

de recursos sob controlo de gestores) (Ruef & Scott, 1998). Por conseguinte, tipicamente, a 

legitimidade organizacional de gestão centra-se em valores de eficiência e contenção de 

gastos, enquanto na legitimidade organizacional técnica (clínica) impera a qualidade dos 

serviços de saúde prestados aos doentes. Ora, perante a necessidade generalizada de controlo 

do crescimento dos gastos com os serviços de saúde, ambas as legitimidades tendem a 

beneficiar mais com a complementaridade do que com o conflito. O controlo dos custos com 

os sistemas de saúde e as inerentes reformas políticas, nomeadamente em termos da evolução 

de políticas sociais, têm de ser compreendidos nos diferentes contextos de transformações 

sociais e políticas de cada país: diferentes trajetórias históricas, diferentes instituições, 

diferentes estruturas organizacionais e diferentes estados sociais (Steffen, 2010). 

O estudo da legitimidade organizacional nos hospitais implica identificar quatro 

aspetos: os elementos institucionais, os atores sociais, os níveis organizacionais e a 

importância relativa da avaliação da legitimidade (Ruef & Scott, 1998). Quanto aos elementos 

institucionais, importa distinguir as componentes normativa (e.g., normas profissionais), 
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reguladora (e.g., direito comum, direito do trabalho, controlo financeiro, licenciamentos e 

certificações) e cognitiva (e.g., significados, regras e procedimentos de permissões) 

associadas, respetivamente, aos mecanismos de controlo normativo, coercivo e mimético. Em 

relação aos atores sociais, estes podem ser internos (gestores e funcionários) e externos (e.g., 

entidades licenciadoras, agentes financiadores, associações profissionais, sindicatos e opinião 

pública). Quanto aos níveis organizacionais, os processos de legitimação podem considerar 

um conjunto de organizações, as organizações individuais ou as subunidades organizacionais 

(Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). Finalmente, com relação à relevância das 

avaliações da legitimidade, os indicadores normativos das associações técnicas dos 

profissionais (médicos e outros técnicos de saúde) têm mais relevância do que os indicadores 

regulativos e cognitivos. 

 Este ponto está decomposto em sete temas que contextualizam o setor público 

hospitalar português numa sequência histórica: a transição da ditadura para a democracia e os 

primeiros dois Programas de Estabilização financeira acordados entre Portugal e o FMI 

(ponto 4.2), o processo de integração europeia em finais do século XX e as primeiras 

experiências de empresarialização com abandono do direito público (em favor do direito 

privado ou privatização) nos hospitais do SNS português (ponto 4.3), a empresarialização e o 

período dos hospitais Sociedade Anónima (SA) entre 2002 e 2005 (ponto 4.4), a 

empresarialização e a transformação de hospitais do Setor Público Administrativo (SPA) e SA 

em hospitais EPE entre 2005 e 2011 (ponto 4.5), a empresarialização da governação de 

hospitais do SNS em regime de Parceria Público-Privada (ponto 4.6), o contributo dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) EPE para a reorganização hospitalar e 

para a reforma do SNS (ponto 4.7), e, por fim, o projeto de reorganização hospitalar perante a 

crise financeira de 2011 (ponto 4.8). 

4.2. Os hospitais públicos portugueses na transição da ditadura para a democracia e os 

primeiros dois Programas de Estabilização financeira acordados entre Portugal e o FMI 

Ao longo dos séculos, de acordo com Simões (2004), o hospital português acompanhou a 

história e a dinâmica política, social e económica de cada época, desde os hospitais da 

responsabilidade de ordens religiosas aos da iniciativa de algumas profissões (hospitais dos 

Carpinteiros, hospitais dos Ourives, hospitais dos Pescadores, etc.). Estas unidades de saúde 

foram hospitais para tratamento dos pobres, enquanto os ricos podiam pagar a deslocação do 

médico à própria casa (Simões, 2004). Segundo McKee e Healy (2002), no século XIX, tanto 
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em Portugal como um pouco por toda a Europa, os progressos médicos trouxeram 

especialistas hospitalares e hospitais públicos como locais de ensino e investigação. Ora, o 

desenvolvimento desta realidade foi dando preponderância histórica a uma lógica institucional 

da profissão médica, mais focada em critérios clínicos do que na gestão eficiente de recursos 

(Ruef & Scott, 1998).  

Na Grã-Bretanha de 1942, o modelo Beveridge de proteção social passou a incluir os 

serviços de saúde públicos como uma das condições para um sistema de segurança social 

viável (Simões, 2004). Historicamente, os modelos de governação dos sistemas de saúde 

combinam a responsabilidade (agentes públicos, agentes privados ou agentes societais – 

seguradoras) com as funções de regulação, financiamento e prestação dos serviços (Wendt, 

2009). No modelo Beveridgeano, as três funções (regulação, financiamento e prestação) são 

da responsabilidade do Estado (agentes públicos): sistemas nacionais de saúde (Wendt et al., 

2009; Steffen, 2010). Os sistemas privados assentam em modelos de mercado livre e os 

sistemas de seguros sociais de saúde têm inspiração no modelo societal Bismarckiano 

(Steffen, 2010). Böhm et al. (2013), perante os três tipos de agentes envolvidos (públicos, 

privados e societais) e as três funções-chave (regulação, financiamento e prestação dos 

serviços), concluíram que existe uma relação hierárquica entre aquelas três funções: primeiro 

a regulação, depois o financiamento e, por fim, a prestação dos serviços. A função superior 

(regulação) limita a natureza das funções subordinadas, condicionando as interações entre os 

agentes (Böhm et al., 2013). 

Em Portugal, a Lei da Organização Hospitalar (Lei n.º 2011, de 2 de abril de 1946, 

citada em Ministério da Saúde e Assistência, 1968) tinha estabelecido, pela primeira vez, um 

sistema hospitalar regionalizado. No Portugal do Estado Novo de meados do século XX, em 

tempos de regime ditatorial, Hospitais-Misericórdias, Estado e Câmaras Municipais 

financiaram a maior parte dos encargos hospitalares (Ministério do Interior, 1954). Em 1968, 

a aprovação de um Estatuto Hospitalar em Portugal (Decreto-Lei n.º 48357, de 27 de abril de 

1968) visou prorrogar regras de administração e contabilidade, por um lado, e organizar os 

serviços públicos hospitalares em termos de “gestão empresarial”, promovendo a eficiência e 

melhorias na gestão dos hospitais, por outro (Ministério da Saúde e Assistência, 1968a). 

Porém, esta menção histórica à empresarialização dos hospitais públicos ainda no tempo do 

regime ditatorial não teve correspondência prática (Simões, 2004). 

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, Portugal cessou o regime ditatorial e 

voltou-se para uma economia socialista com nacionalizações de indústrias e de bancos que 

agravaram ainda mais a crise económica (Kickert, 2011). Na mesma década de 1970, também 
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Espanha e Grécia assistiram à transição de um regime autoritário de ditadura para um regime 

democrático parlamentar, iniciando-se processos de reforma e modernização económica e 

administrativa (Coppolaro & Lains, 2013). A transição para a democracia constitucional 

liberal, em Portugal, Espanha e Grécia, ocorreu num período de recessão económica (Kickert, 

2011). Apesar da transição para a democracia, em Portugal e em Espanha, a elite 

administrativa permaneceu nos lugares e nos cargos (Kickert, 2011). O estabelecimento de 

democracias constitucionais liberais nestes países também marcou o início da burocracia 

profissional moderna (Kickert, 2011). 

Com uma gravíssima crise na balança de pagamentos portuguesa, 1978 foi o ano da 

primeira intervenção, em Portugal, do Fundo Monetário Internacional, através de um primeiro 

Programa de Estabilização acordado com o Governo português de então (liderado pelo 

socialista Mário Soares) (Lourenço, 2013). Mesmo assim, as ideias socialistas, potenciadas 

pela transição para a democracia liberal com expansão do estado social, propiciaram a 

criação, em 1979, do um SNS em Portugal de inspiração Beveridgeana, através da Lei n.º 

56/79, de 15 setembro de 1979 (Assembleia da República, 1979). Simultaneamente, para a 

gestão financeira desse SNS, foi criado, centralmente, um Departamento de Gestão Financeira 

dos Serviços de Saúde (DGFSS). Espanha e Grécia também construíram e expandiram um 

estado social ocidental na mesma altura (Kickert, 2011; Coppolaro & Lains, 2013). O modelo 

Beveridge britânico foi a inspiração em Portugal e em diversos países (e.g., Espanha e Grécia) 

que criaram sistemas universais públicos de saúde (incluídos nos seus estados sociais) que 

permitiram o acesso gratuito de todos os cidadãos, independentemente dos seus rendimentos, 

idade, sexo ou profissão (Simões, 2004; Coppolaro & Lains, 2013). De acordo com este 

modelo Beveridgeano instituído em alguns países da Europa do sul (Portugal, Espanha e 

Grécia), os serviços públicos de saúde (SNS) são financiados por impostos gerais em 

benefício de toda a população (Toth, 2010). 

Os serviços públicos de saúde de Portugal, Espanha e Grécia seguiram trajetórias 

históricas similares, tendo sido criados em condições institucionais e políticas similares: nos 

primeiros anos do processo de democratização – Portugal em 1979, Grécia em 1983 e 

Espanha em 1986 – e em substituição do modelo Bismarckiano (Toth, 2010). Assim, a 

aprovação dos SNS nestes países ocorreu numa conjuntura crítica histórica do sistema 

institucional e político (Toth, 2010). A história tem sido constantemente usada para justificar 

opções políticas e administrativas, mas a história também tem mostrado que as consequências 

de uma opção política sobre a administração pública podem durar muito tempo e afetar 

diversas áreas: política, económica, ambiental, social, intelectual, artística e tecnológica 
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(Dutil, 2014). O contexto espelha uma interação de diferentes instituições (políticas, 

económicas, legais, sociais, entre outras) (Fernández-Alles & Llamas-Sánchez, 2008). 

Após a afirmação política e normativa do SNS em Portugal, constatou-se uma 

progressiva aceitação do modelo nos quadrantes políticos e sociais mais relevantes da 

sociedade portuguesa (Simões, 2004; Kickert, 2011). A par do desenvolvimento do estado 

social em Portugal (SNS incluído), o aparecimento de novas técnicas de diagnóstico e 

terapêutica direcionou os hospitais para todas as classes sociais e não apenas para os pobres, 

mas com mais burocracia e crescente necessidade de recursos financeiros (Simões, 2004). Em 

1982, a persistência da crise financeira obrigou o Governo português (novamente com a 

assinatura do socialista Mário Soares) a um segundo Programa de Estabilização acordado com 

o FMI (Lourenço, 2013). 

4.3. O processo de integração europeia em finais do século XX e as primeiras 

experiências de abandono do direito público nos hospitais do SNS português 

Após a instabilidade política e económica da primeira década de democracia em Portugal, este 

regime parlamentar só foi estabilizado em 1985 (Kickert, 2011). A partir de janeiro de 1986, 

culminou o processo de integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia (atual 

UE alargada a mais países). O desenvolvimento da integração europeia foi o marco central da 

Europa ocidental desde a II Guerra Mundial e as condições políticas de cada Estado-membro 

influíram no desenvolvimento do processo (Coppolaro & Lains, 2013). Antes da integração 

na Comunidade Económica Europeia, as políticas governativas de Portugal não diferiram 

substancialmente das dos restantes países da Europa ocidental e o país desenvolveu 

progressivamente a internacionalização da sua economia. Todavia, Portugal era um pequeno 

país pobre que se foi integrando numa comunidade de países mais desenvolvidos em termos 

de indústria, serviços e mercado de capitais. 

Os limites aos défices público e orçamental, impostos pela UE aos Estados-membros, 

correspondem a uma pressão externa de Bruxelas com origem no Tratado de Maastricht de 

princípios dos anos 1990 (Kickert, 2011; Coppolaro & Lains, 2013). As matérias deste 

Tratado estiveram na base da terceira revisão da Constituição Portuguesa, em 1992, pois que 

as matérias da união monetária não estavam no primeiro texto constitucional, de 1976, nem na 

segunda revisão de 1989 (Lourenço, 2013). Contudo, apesar do histórico de descontrolo das 

contas públicas e da pressão externa em termos de união monetária, os limites ao défice e à 

dívida públicos não foram vertidos na revisão constitucional de 1992, nem nas seguintes que 
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não trataram sequer do equilíbrio orçamental das contas públicas (Lourenço, 2013). A 

transposição obrigatória de legislação da UE para cada Estado-membro é um exemplo, na 

Europa, do mecanismo de poder coercivo no sentido da homogeneização (Beckert, 2010). 

Numa perspetiva histórica, a literatura (e.g., Hall & Taylor, 1996; Mahoney, 2000) tem 

considerado que aquelas pressões externas podem refletir conjunturas críticas, isto é, choques 

externos que quebram a inércia e o imobilismo, permitindo reformas maiores e mais radicais. 

A ocorrência, nomeadamente, de fenómenos de proteção e clientelismo político, 

polarização política e administração pública ineficiente obrigou a UE a exigir reformas no 

estado social português (Kickert, 2011). Na verdade, a maior fonte de pressão reformadora 

proveio da UE porque Bruxelas foi, é, e continua a ser a maior fonte de apoio financeiro para 

as reformas do estado social no sul da Europa. As pressões externas da UE para atingir os 

critérios da União Económica e Monetária forçaram os países-membros do sul da Europa a 

empreenderem liberalizações e privatizações nas suas economias, ao mesmo tempo que foram 

recebendo avultados subsídios dos fundos estruturais europeus (Coppolaro & Lains, 2013). 

Uma característica essencial da liberalização mundial nas economias mais avançadas é que a 

sua evolução é gradual e condicionada pelas instituições existentes (e.g., Streeck & Thelen, 

2005; Coad & Cullen, 2006). 

Constatando que a história do estado social, do sistema político democrático, da 

economia de mercado e da cultura burocrática e cívica têm sido fatores contextuais comuns 

em Portugal, Espanha, Itália e Grécia, o estudo de Kickert (2011) permitiu retirar três 

conclusões: o legalismo, a politização e o clientelismo têm sido características típicas nestes 

quatro países do sul da Europa; em termos de reformas da administração pública, 

nomeadamente nos serviços públicos de saúde, que a polarização política (partido socialista 

de esquerda versus partidos de direita) tem implicado falta da estabilidade necessária para 

implementar reformas estruturais efetivas; por fim, quanto ao desenvolvimento da qualidade, 

da eficiência e da orientação para o cliente nos serviços da administração pública, a 

politização da função pública foi apontada como largamente responsável pelas deficiências. O 

formalismo e o legalismo predominantes em Portugal, Espanha e Itália, de acordo com a 

investigação de Kickert (2011), tiveram raízes históricas no modelo napoleónico francês 

assente numa administração pública centralizada, hierárquica, uniforme, responsável e 

controlada, em que a legislação se tornou o fundamento do Estado e da administração pública. 

Frequentemente, a existência de um paradigma legalista no sul da Europa torna as 

reformas (mudanças) na administração pública mais lentas e mais graduais porque no Estado 

e nas políticas públicas há padrões institucionalizados históricos e seculares que não são 
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facilmente mudados (Kickert, 2011). De facto, para Thelen (1999), as mudanças maiores e 

mais radicais apenas ocorrem ocasionalmente em resultado de conjunturas críticas (crises, 

desastres, revoluções) que interrompem longos períodos de estabilidade e equilíbrio 

institucionais.  

É muito elevada a politização partidária de cargos públicos, nomeadamente nos 

serviços públicos de saúde, nestes países do sul da Europa (Kickert, 2011). Em termos de 

democratização, Portugal, Espanha e Grécia operam numa alternância entre os partidos de 

esquerda e de direita que, uma vez no poder eleitoralmente legitimado, substituem 

massivamente os altos cargos de gestão na administração pública, através de novas 

nomeações políticas. Esta profunda politização da administração pública no sul da Europa não 

é uma aberração momentânea dos políticos contemporâneos. Trata-se, antes, de uma tradição 

política de dois séculos, inserida nos contextos económico, social e cultural de cada país. O 

insucesso das reformas administrativas tem uma longa tradição na Europa do sul e a 

polarização política é uma das causas mais importante, na medida em que, após cada eleição, 

para além da substituição de cargos atrás referida, as reformas iniciadas pelos Governos 

cessantes são, frequentemente, interrompidas antes ainda de terem tido tempo de produzirem 

efeitos. Assim, a polarização política tem funcionado como um entrave à implementação de 

reformas estruturais. 

Nos primeiros anos da década de 1990, perante as pressões de Bruxelas anteriormente 

referidas, as ditas “reformas estruturais” dos governantes responsáveis pelos serviços públicos 

de saúde portugueses foram no sentido de uma maior agilização das estruturas 

organizacionais (Kickert, 2011). O Decreto-Lei n.º 10/93, de 15 de janeiro de 1993, aprovou a 

Lei Orgânica do Ministério da Saúde português e criou o Instituto de Gestão Informática e 

Financeira da Saúde (IGIF), em resultado da junção do DGFSS com os Serviços de 

Informática do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 1993a). Segundo este normativo, a 

reestruturação pretendeu agilizar estruturas orgânicas dos serviços centrais do Ministério da 

Saúde por razões de operacionalidade e de complementaridade, bem como a racionalização de 

meios. O objetivo de permitir um eficaz e articulado exercício das funções de regulamentação, 

orientação, planeamento, avaliação e inspeção também foi incluído no diploma como outra 

das motivações. 

No que se refere ao contexto institucional do SNS português, o ano de 1996 foi 

marcado pela execução plena do contrato de gestão no Hospital Fernando da Fonseca na 

Amadora, previsto no art.º 29 do Estatuto do SNS (Ministério da Saúde, 1993b). Este 

contrato, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Sociedade 
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Gestora SA, constituída para o efeito em 11 de setembro de 1995, havia sido assinado a 10 de 

outubro de 1995 para entrar em vigor a partir de 1 de novembro do mesmo ano (Simões, 

2004; Barros, 2006). Com este contrato, o Estado português ensaiou, pela primeira vez, a 

contratualização da gestão de um hospital do SNS a um operador privado (Simões, 2004; 

Barros, 2006). No mesmo ano, verificou-se uma segunda experiência: foi criado o modelo de 

gestão associado à utilização de normas de direito privado no Hospital São Sebastião em 

Santa Maria da Feira (criado pelo Decreto-Lei n.º 218/96, de 20 de novembro de 1996), 

apesar do modelo jurídico só ser estabelecido mais tarde no Decreto-Lei n.º 151/98, de 5 de 

junho de 1998 (Ministério da Saúde, 1996 e 1998). 

Em 1999, o Decreto-Lei n.º 207/99, de 9 de junho, criou a primeira Unidade Local de 

Saúde (ULS) em Matosinhos que passou a integrar cuidados primários (4 centros de saúde) e 

hospitalares (Hospital Pedro Hispano) (Ministério da Saúde, 1999c; Simões, 2004; Barros, 

2006). O Decreto-Lei n.º 207/99, de 9 de junho, que criou aquela ULS, também esclareceu as 

duas razões subjacentes à criação deste tipo de unidade de saúde em Portugal: primeiro, criar 

condições para uma experiência inovadora de gestão pública com natureza empresarial, 

integrando unidades de cuidados primários e hospitalares do SNS; segundo, organizar-se em 

centros de responsabilidade como estruturas operacionais de gestão intermédia de atividades 

homogéneas (Ministério da Saúde, 1999c). 

O Decreto-Lei n.º 374/99, de 18 de setembro de 1999, estabeleceu a obrigatoriedade 

de todos os hospitais criarem, até dezembro de 2003, os denominados Centros de 

Responsabilidade Integrados (Ministério da Saúde, 1999c). De acordo com este diploma 

legal, tratou-se de uma perspetiva da CG que atendeu ao facto de a gestão dos hospitais 

públicos portugueses incluir uma forte componente empresarial. Estes novos centros de 

custos, a criar em todos os hospitais e centros hospitalares do SNS, incluindo os serviços de 

psiquiatria e saúde mental, teriam de funcionar como estruturas orgânicas de gestão 

intermédia, agrupando serviços e/ou unidades funcionais homogéneas. Na sequência deste 

normativo, foram apenas criados dois Centros de Responsabilidade Integrada em todo o país: 

o Centro de Responsabilidade Integrada de cirurgia cardio-torácica dos Hospitais da 

Universidade de Coimbra (o primeiro, em Portugal, com autonomia administrativa e 

financeira a partir de 1999) e o Centro de Responsabilidade Integrada de pneumologia do 

Centro Hospitalar de Coimbra (criado apenas em 2000) (Ministério da Saúde, 1999d; 

Antunes, 2001; Barros, 2006). Segundo Barros (2006), esta última experiência dos Centros de 

Responsabilidade Integrada derivou de uma visão contabilística de organização em centros de 
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custos, fomentando a descentralização do processo de tomada de decisão e um melhor uso dos 

recursos. 

4.4. A empresarialização e o período dos hospitais SA (2002-2005) 

A média da despesa pública em saúde nos países da OCDE, de 1970 a 2000, quase duplicou 

em percentagem do PIB, refletindo o aparecimento de novas terapêuticas, os avanços 

tecnológicos na medicina e o volume de recursos que os Governos alocaram ao setor (Barros, 

2006). Historicamente, o acesso aos serviços de saúde prevalece sobre o acesso a outros 

cuidados, mas a espiral dos custos com os serviços de saúde é um fator preponderante para o 

controlo dos défices públicos (Forest & Denis, 2012). Em Portugal, os gastos públicos com o 

setor da saúde atingiram cerca de 15% do total das despesas públicas no ano 2000, tendo 

quadruplicado de valor do ano 1990 até ao ano 2000 (Antunes, 2001). Mesmo assim, Wendt 

(2009) incluiu Portugal e Espanha num cluster de países europeus em que as despesas em 

saúde (per capita) são mais baixas, sugerindo que tal pode relacionar-se com o facto de estes 

países terem posições económicas mais fracas e terem desenvolvido o estado social mais 

tardiamente do que os países do norte e centro da Europa. 

Em 2001, após as quatro experiências do Governo socialista em hospitais públicos, 

anteriormente apresentadas (1.ª – o contrato de gestão no Hospital Fernando da Fonseca na 

Amadora em 1996; 2.ª – o modelo de gestão do Hospital de São Sebastião de Santa Maria da 

Feira; 3.ª – o modelo de gestão de natureza empresarial da ULS de Matosinhos em 1999 e; 4.ª 

– os Centros de Responsabilidade Integrada de cirurgia cardio-torácica dos Hospitais da 

Universidade de Coimbra, em 1999, e de pneumologia do Centro Hospitalar de Coimbra em 

2000), o mesmo Governo decidiu alargar o modelo de gestão do Hospital São Sebastião 

(anteriormente referido), em Santa Maria da Feira, ao novo Hospital do Barlavento Algarvio, 

em Portimão (Ministério da Saúde, 1996 e 1998; Simões, 2004; Barros, 2006). Desta forma 

gradual, o Estado português foi experimentando o abandono do regime de instituto público 

dos hospitais, transformando, através de suporte jurídico-legal, unidades de prestação de 

cuidados de saúde em entidades com um funcionamento mais próximo de uma lógica de 

gestão empresarial (Ministério da Saúde, 1996, 1998, 1999c e 1999d; Simões, 2004; Barros, 

2006). As instituições políticas têm o maior papel na transformação da capacidade dos 

sistemas de saúde (Forest & Denis, 2012). 

Frequentemente, a mudança de lógica institucional começa com pequenas experiências 

(similares aos casos relatados no parágrafo anterior). A literatura (e.g., Berman, 2012) tem 
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evidenciado que, no setor da saúde, a lógica de gestão empresarial começa a ganhar força e 

influência através da institucionalização de experiências locais bem-sucedidas com recurso a 

mudança no contexto regulatório desencadeada pelo poder político governamental. Mas, 

apesar do poder governamental ser fator-chave de mudança institucional (Markus & Pfeffer, 

1983, Heimovics et al., 1993; Pfeffer & Salancik, 2003), as possibilidades de mudanças 

abruptas significativas são reduzidas, nomeadamente por causa da necessária legitimidade 

num contexto dominado pela interação de diferentes instituições (políticas, económicas, 

legais, sociais, entre outras) (Streeck & Thelen, 2005; Fernández-Alles & Llamas-Sánchez, 

2008).  

Na verdade, uma experiência empreendedora individualizada pode ser um primeiro 

evento de um processo de institucionalização (e.g., Dambrin et al., 2007; Goretzki et al., 

2013) de novas práticas organizacionais, mesmo quando ainda não há nenhum esforço para 

mudar um setor como um todo (Berman, 2012). Estas primeiras experiências de aproximação 

a uma lógica de gestão empresarial nos hospitais públicos portugueses representaram os 

primeiros passos de uma mudança incremental que, conforme literatura (Mahoney & Thelen, 

2010; Broschek, 2011), pode ocorrer no seio de instituições trajetória-dependentes, minando a 

sua lógica institucional de funcionamento no longo prazo. Esta perspetiva de mudança gradual 

parte da premissa de que uma instituição pode ser contestada por diversos agentes e de forma 

mais ou menos permanente (e.g., Mahoney & Thelen, 2010; Broschek, 2011; Hanrieder, 

2014). Assim, o contexto histórico ajuda a explicar o porquê da mudança institucional ser, 

frequentemente, incremental (Immergut & Anderson, 2008). 

Em 2001, eram 97 os estabelecimentos hospitalares públicos de Portugal continental, 

antes do encerramento do Centro Psiquiátrico de Montachique e da integração do Hospital 

Peso da Régua no Centro Hospitalar Vila Real – Peso da Régua (Ministério da Saúde, 2004g). 

A Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro de 2002, alterou, pela primeira vez, a anterior Lei de 

Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de agosto de 1990) e reiterou que a gestão hospitalar 

tinha de ser baseada em instrumentos de contabilidade previsional (planos de atividade anuais 

e plurianuais, orçamentos, outros) e que a aplicação do POCMS/2000 era obrigatória 

(Assembleia da República, 2002). A motivação subjacente a este diploma foi estabelecer um 

novo regime jurídico da gestão hospitalar capaz de garantir que a futura criação da rede dos 

Hospitais SA se integrava no SNS. Esta evidência denota que a mudança organizacional na 

gestão dos hospitais públicos é consonante com o paradigma legalista, típico nas democracias 

da Europa do sul (Kickert, 2011).  
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Até novembro de 2002, a maioria dos hospitais públicos portugueses continuaram 

como institutos ao abrigo do direito público e tutelados pelo Ministério da Saúde, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Nesta data, contavam-se 95 hospitais em 

Portugal continental, pertencentes ao SPA, integrando o SNS, agrupados da seguinte forma: 

hospitais centrais (HC), hospitais universitários (HU), hospitais maternidades (HM), hospitais 

distritais (HD), hospitais distritais de nível 1 (HD1), hospitais oncológicos (HO) e hospitais 

psiquiátricos (HP), conforme Tabela 4.1 com distribuição por zonas de Portugal (ver 

identificação de todos os hospitais no Apêndice 1) (Ministério da Saúde, 2004g). Os hospitais 

HD1, apesar de denominados de distritais, foram hospitais de menor dimensão, numa área de 

influência limitada a vilas ou pequenas cidades, e de menor complexidade que os HD de 

referência no mesmo distrito territorial (ver identificação em Ministério da Saúde, 2004g). 

Tabela 4.1. Distribuição da oferta pública de hospitais portugueses (novembro de 2002) 

Zonas 
Hospitais SPA 

Total 
HC HU HM HD HD1 HO HP 

Norte 5 1 1 10 7 1 2 27 

Centro 2 1  13 10 1 4 31 

Lisboa e Vale do Tejo 12 1 1 9 2 1 3 29 

Alentejo    4 1   5 

Algarve    2 1   3 

Total 19 3 2 38 21 3 9 95 

Legenda: HC – Hospitais Centrais; HU – Hospitais Universitários; HM – Hospitais Maternidades; HD – 

Hospitais Distritais; HD1 – Hospitais Distritais de Nível 1; HO – Hospitais Oncológicos e HP – Hospitais 

Psiquiátricos.  

Fonte: Ministério da Saúde (2004g) 

Apesar da gestão empresarial nos hospitais públicos constar em legislação de 1968, 

anteriormente referida, o Tribunal de Contas (1999) considerou ser incompatível o estatuto 

jurídico-formal dos hospitais, como estabelecimentos públicos de carácter social, e a 

referência a uma gestão tipo empresarial. A empresarialização dos hospitais públicos 

portugueses, com novos estatutos jurídicos pela integração no Setor Empresarial do Estado, 

foi uma resposta do Governo a essa constatação do Tribunal. Neste contexto, em dezembro de 

2002, iniciativas legislativas (através de 31 Decretos-Lei) transformaram 33 hospitais SPA em 

31 hospitais com o estatuto jurídico de SA de capitais exclusivamente públicos (Ministério da 

Saúde, 2004f). No panorama dos serviços hospitalares públicos portugueses, esses 31 

hospitais-empresa SA, à data da sua constituição, eram já responsáveis por quase metade da 

atividade hospitalar pública, empregando quase metade dos profissionais médicos e de 

enfermagem e dispondo de aproximadamente metade da capacidade instalada em camas na 

rede pública (Ministério da Saúde, 2004f; Simões, 2004; Barros, 2006; Picoito, 2008).  
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Atendendo apenas à ordem de publicação dos Decretos-Lei, o Hospital Infante D. 

Pedro, em Aveiro, através do Decreto-Lei n.º 272/2002, de 9 de dezembro de 2002, foi o 

primeiro a ser transformado em SA de capitais exclusivamente públicos, passando a designar-

se Hospital Infante D. Pedro SA (Ministério da Saúde, 2002). Este foi o primeiro de entre 

outros 30 Decretos-Lei similares, do n.º 273/2002 ao n.º 302/2002, publicados nos dias 9, 10 e 

11 de dezembro de 2002, que transformaram hospitais do SPA em hospitais-empresa SA – 

cerca de 50% da oferta hospitalar pública portuguesa em finais de 2002 (Simões, 2004). A 

motivação subjacente àquele diploma foi a necessidade de mudar o estatuto jurídico do 

Hospital Infante D. Pedro para este poder aprofundar formas de gestão empresarial (processo 

em curso de reforma da gestão hospitalar) conformes com o regime jurídico do Setor 

Empresarial do Estado. 

A empresarialização de hospitais SPA em hospitais SA derivou para o direito privado 

(nos contratos de aquisição de recursos, por exemplo) em alternativa à lógica predominante 

tradicional de administração pública no setor da saúde. Por conseguinte, as condições do 

contexto institucional explicam a coexistência de múltiplas lógicas (lógica SPA e lógica de 

gestão empresarial SA) que podem interagir durante longos períodos de tempo (Berman, 

2012). Nos hospitais-empresa SA, o Estado passou a pagador de serviços, em lugar de 

financiador de gastos, e procurou responsabilizar a gestão pelos resultados (Rocha, 2001; 

Simões, 2004). A lógica subjacente foi passar de um financiamento a custo histórico (sistema 

de reembolso de custos que não incentiva a eficiência de custos) para um financiamento 

prospetivo que incentiva a produtividade e a poupança de recursos (Barros, 2006). Tal como 

em Portugal, as respostas dos sistemas de saúde europeus, face ao continuado crescimento das 

despesas, têm passado por mudanças nos modelos de financiamento, na prescrição de 

medicamentos genéricos e na concorrência (lógica de mercado livre), mas o enfoque é sempre 

na contenção dos gastos e na promoção de maior eficiência (Steffen, 2010; Meyer et al., 

2014). 

Confrontados com a necessidade de conter gastos, os Governos, de acordo com 

Simões (2004), tendem a reforçar o papel de reguladores, afastando-se do planeamento direto 

e da gestão, prevalecendo o Estado-regulador em detrimento do Estado-empresário. Contudo, 

no essencial, a empresarialização iniciada com a criação dos hospitais SA traduziu-se na 

substituição do instituto público em regime de direito público pela figura da empresa pública, 

passando a gestão do hospital ao regime de direito privado e com contratos-programa 

associados ao financiamento. 
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A alteração no modelo de financiamento não mudou a responsabilidade do agente 

financiador do SNS que continuou a ser o Estado (Simões, 2004). Com a transformação dos 

Hospitais em SA, mudou o estatuto jurídico (capital social formado por ações exclusivamente 

públicas), mas a propriedade do capital social dos hospitais e a responsabilidade continuaram 

100% públicas. Ou seja, os três elementos fundamentais dos sistemas de saúde Beveridgeanos 

(SNS) – regulação, financiamento e prestação de serviços – continuaram na responsabilidade 

social do Estado enquanto agente público (Wendt et al., 2009). Assim, a empresarialização 

dos hospitais SA portugueses não significou o abandono de políticas sociais por parte do 

Estado, mas antes uma modificação do modelo de financiamento e do estatuto jurídico dos 

hospitais (Barros, 2006). As reformas dos sistemas de saúde são parte fundamental no 

desenvolvimento do estado social de cada país, mas a sua sustentabilidade implica questionar 

o financiamento dos serviços de saúde (Forest & Denis, 2012). 

Se esta empresarialização dos hospitais SA ocorreu com a chegada ao poder (em 

2002) de um novo Governo de direita coligada (sociais-democratas e democratas-cristãos), 

também é verdade que as quatro experiências precedentes tinham sido empreendidas por 

Governos socialistas. A criação de condições para uma lógica de gestão empresarial mais 

eficiente e mais racionalizadora dos recursos públicos é transversal às ideias políticas e em 

diferentes países da Europa ocidental (Steffen, 2010). As respostas dos sistemas de saúde 

europeus, perante o continuado crescimento das despesas neste setor, têm-se focado sempre 

na contenção de gastos e na promoção de maior eficiência (Steffen, 2010). No entanto, em 

geral, os processos ideológicos influenciam a forma como os agentes políticos percebem os 

seus interesses e o contexto institucional em que atuam (Béland, 2009). A ideologia política 

subjacente à apropriação para o setor público de mecanismos típicos da gestão privada insere-

se no conceito de nova gestão pública (e.g., Hood, 1995; Lapsley & Pallot, 2000). Mas, o 

suporte legalista desta mudança no setor público de saúde traduz a vontade do poder político e 

governamental em manter o poder de influenciar o setor hospitalar público (Lapsley & 

Wright, 2004). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2003, de 17 de janeiro de 2003, criou a 

Unidade de Missão dos Hospitais SA (UMHSA), a funcionar na dependência do Ministro da 

Saúde (nível político), com funções de planeamento, avaliação e controlo de objetivos na rede 

Hospitais SA (Conselho de Ministros, 2003). Segundo este normativo, a razão para a criação 

desta estrutura organizacional foi a necessidade de acompanhar e apoiar a gestão do processo 

de empresarialização dos hospitais SA. Sendo a UMHSA uma estrutura política, fica 



 

104 

 

evidenciado como, em processos de reforma organizacional, o poder político tende a manter o 

controlo sobre as organizações públicas (Barzelay & Gallego, 2006). 

No final de 2004, dois anos após a grande vaga de transformação de hospitais SPA em 

hospitais SA, o parque hospitalar público do SNS contava com um total de 89 hospitais: 58 

hospitais SPA, incluindo 9 hospitais psiquiátricos, e 31 hospitais SA (ver Apêndice 2). Os 49 

hospitais SPA (sem os hospitais psiquiátricos) e os hospitais SA foram agrupados em função 

do número de valências, complexidade/case-mix e básico/intermédio, por exemplo, útil para 

efeitos de financiamento e divulgação da informação de gestão (Ministério da Saúde, 2005a e 

2006a). 

4.5. A empresarialização e a transformação de hospitais SPA e SA em hospitais EPE 

entre 2005 e 2011 

Em 2005, após nova mudança de ciclo político para um Governo socialista que substituiu a 

coligação de direita que tinha criado os hospitais SA, todos os hospitais SA foram 

transformados em hospitais EPE (Decreto-Lei n.º 93/2005, de 7 de junho), com o objetivo de 

dar continuidade ao processo de empresarialização de mais hospitais EPE e centros 

hospitalares EPE (Ministério da Saúde, 2005b, 2006c e 2006d). Nos hospitais EPE, o capital 

por ações passou a capital estatutário, mas manteve-se a titularidade desse capital (100% 

público) e, no essencial, mantiveram-se os pressupostos da empresarialização sem mudanças 

de maior nas áreas relevantes para a gestão operacional (Ministério da Saúde, 2005b e 2006d). 

Assim, manteve-se similar, nomeadamente, a forma de constituição, a titularidade do capital, 

o regime jurídico, o estatuto dos titulares dos cargos de gestão, o regime de contratação, o 

controlo financeiro, o regime de pessoal e o regime tributário (Ministério da Saúde, 2006d). 

A titularidade do capital em ações (nos hospitais SA) tinha agitado, entre os agentes 

sociais portugueses interessados (opinião pública, partidos políticos, sindicatos, 

associações/ordens profissionais e prestadores privados), o “fantasma” de uma agenda 

ideológica “escondida” do Governo de direita para uma eventual futura privatização dos 

hospitais SA. A decisão do Governo socialista em transformar o estatuto jurídico dos 

hospitais em EPE teve o mérito de acabar com aquele “fantasma”. As dificuldades em 

despolitizar os serviços públicos de saúde, assim como a pressão política sobre os preços (o 

Estado é um financiador dominante com poder negocial), são algumas das barreiras à 

privatização destes serviços (Krachler & Greer, 2015).  
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A inserção de alguns elementos de uma lógica de mercado livre nos serviços públicos 

de saúde pode, a prazo, criar algumas condições para desencadear a privatização destes 

serviços (Krachler & Greer, 2015). Porém, uma coisa não implica necessariamente a outra. 

Uma eventual privatização de um sistema de saúde Beveridgiano envolve agentes – políticos, 

opinião pública, grupos profissionais, entre outros grupos – com interesses divergentes 

(Powell & Miller, 2013) e difíceis de ultrapassar porque, nas culturas democráticas, as 

instituições favorecem o status quo, mesmo quando o contexto sugere que uma mudança é 

urgente e necessária (Forest & Denis, 2012). Ora, as instituições formais atribuem poder a 

determinados agentes que tentam mantê-lo através das posições formais que ocupam (Hall & 

Taylor, 1996). 

  Atendendo à análise de Ferreira (1986), há muito que a gestão hospitalar portuguesa, 

para além do ator principal que é o Ministério da Saúde (Estado), é um espaço de disputa de 

múltiplos interesses e poderes entre os agentes sociais envolvidos. Esses agentes são diversos: 

de organizações de misericórdia a faculdades de medicina, de fundações a câmaras 

municipais, de médicos a políticos, de técnicos a administradores hospitalares. Nos sistemas 

de saúde, todos os agentes envolvidos – médicos, pacientes, sindicatos, indústria, políticos 

locais e partidos políticos – defendem interesses institucionalizados do grupo a que 

pertencem, dificultando a alteração no equilíbrio de interesses instalados (Steffen, 2010). Os 

atores sociais procuram a legitimação de influências. Por conseguinte, quando a mudança nos 

modelos de gestão atenta no equilíbrio de poderes instalados provoca reações entre os 

envolvidos. Nos hospitais públicos portugueses há dois poderes em permanente tensão: o 

poder dos médicos e o poder da gestão (Barros, 2006). Governo e médicos são agentes-chave 

de mudança nos serviços de saúde (Reay & Hinings, 2005). No entanto, o poder de influência 

dos médicos na reforma dos sistemas de saúde depende do contexto nacional de cada país 

(Steffen, 2010). 

Segundo Simões (2004), os principais problemas na gestão pública dos hospitais 

portugueses foram diagnosticados em 1998 pelo Conselho de Reflexão sobre a Saúde, tanto 

na vertente externa como interna. Os problemas identificados, externos aos hospitais, foram o 

estatuto jurídico demasiado burocrático, o modelo de financiamento inadequado e os recursos 

humanos com carreiras não associadas ao desempenho. Quanto aos problemas internos, foram 

identificados órgãos de administração constituídos simultaneamente por critérios políticos e 

profissionais, serviços clínicos sem sensibilidade para a racionalidade económica e ausência 

de mecanismos de avaliação do desempenho. Contudo, não se trata apenas de uma questão da 

realidade hospitalar portuguesa, pois outros estudos (e.g., Hood, 1995; Lapsley & Pallot, 
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2000) revelaram que há uma perceção genérica de que a gestão do setor público é ineficiente 

e pode ser melhorada com a introdução de ideias de gestão características do setor privado.  

Sobre a avaliação de desempenho nos serviços de saúde, Simões (2004) referiu um 

conjunto de seis razões para justificar a sua necessidade: (i) contexto político e económico 

(pressão dos Governos para conter o crescimento das despesas e promover a eficiência), (ii) 

enfraquecimento da lógica corporativa de influência dos profissionais (inevitabilidade de uma 

cultura de prestação de contas), (iii) aumento do poder de controlo dos financiadores, (iv) 

aumento da responsabilização (civil, criminal e disciplinar) dos profissionais do ramo da 

saúde, (v) mais poder e qualificação dos gestores que aumenta a pressão para a eficiência e 

(vi) atitude mais exigente e ativa dos utentes. Tendo em conta tais razões, o autor considerou 

que as políticas ativas definidas pelos Governos, condicionando o grau de autonomia dos 

hospitais públicos portugueses, não devem impedir que as unidades de saúde públicas sejam 

alvo de avaliação do desempenho. No entanto, uma coisa é a avaliação do desempenho das 

atividades dos hospitais na globalidade, coisa diferente é a avaliação do desempenho dos 

administradores dos hospitais. 

A transformação dos hospitais SA em hospitais EPE foi o princípio de um processo 

que, nos anos seguintes, via Decreto-Lei para cada hospital, transformou a maioria dos 

hospitais públicos portugueses em EPE, incluindo hospitais ULS EPE e centros hospitalares 

EPE (Ministério da Saúde, 2006c e 2006d). Este recurso a legislação como base de 

transformação do estatuto jurídico dos hospitais públicos portugueses foi evidenciado por 

variados autores (e.g., Vaz et al., 1996; Abreu, 2003; Simões, 2004; Picoito, 2008). Para além 

de Portugal, este suporte formalista no setor público, associado à polarização política (ora um 

Governo de esquerda, ora um Governo de direita), é persistente e característico de outros 

países europeus, nomeadamente Espanha, Itália e Grécia, conforme investigação de Kickert 

(2011). Constituição, Leis e Regulamentos transformaram-se na fonte exclusiva da ação 

administrativa pública, nomeadamente nos serviços públicos de saúde. Por isso, Estado e 

administração pública foram centrando as suas tarefas-chave na produção e execução de 

legislação. O formalismo e o legalismo são as principais razões para a rigidez e a relativa 

ineficiência dos sistemas burocráticos destes países do sul da Europa. Frequentemente, as 

reformas na administração pública baseiam-se em referenciais para resultados económicos de 

eficácia e eficiência que são contraditórios com os referenciais de legalidade e formalismo. 

O facto de Portugal, Espanha e Grécia serem democracias constitucionais recentes 

(menos de 40 anos) explica o porquê do legalismo e do formalismo ainda prevalecerem nestes 

países. Historicamente, segundo Kickert (2011), legalismo e formalismo foram introduzidos 
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como forma de combater a interferência política. Contrariamente a outros países da Europa do 

norte e ocidental, que promovem uma administração pública “neutral”, em Portugal, Espanha, 

Itália e Grécia, a politização dos altos cargos de administração pública adquire uma 

importância primordial. Neste sentido, o estudo evidenciou que estes países do sul partilham 

as seguintes características: controlo político da administração pública, relações entre 

políticos e burocratas, nomeação política de administradores públicos e clientelismo 

partidário. 

Em 2006, o Decreto-Lei n.º 212/2006, de 27 de outubro de 2006, instituiu uma nova 

Lei Orgânica do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2006c). Este normativo previu a 

criação da ACSS. Segundo o diploma, a razão para esta mudança foi a necessidade de 

reorganizar e modernizar as estruturas do Ministério da Saúde. Tal enquadrou-se no objetivo 

do Governo para toda a administração pública, sequencial à Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 124/2005, de 4 de agosto de 2005 – Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE) – citado pelo Ministério da Saúde (2006c). Neste 

contexto, o novo Governo socialista que transformou os hospitais SA em hospitais EPE 

também extinguiu a UMHSA que tinha apoiado politicamente o Ministro da Saúde do 

Governo anterior (Ministério da Saúde, 2006c e 2006e). Esta evidência demonstra a 

importância do contexto político sobre a mudança organizacional referida por diversos autores 

(e.g., Napier, 2006; Gomes & Rodrigues, 2009). 

Em termos de mudança organizacional assente em legislação obrigatória, o Decreto-

Lei n.º 219/2007, de 29 de maio de 2007, aprovou a nova orgânica da ACSS para suceder ao 

IGIF (nível do setor organizacional), juntando ainda algumas atribuições relativas ao SNS que 

antes eram da competência de outros organismos (Direcção-Geral das Instalações e 

Equipamentos de Saúde, Direcção-Geral de Saúde, Secretaria Geral do Ministério da Saúde e 

Instituto da Qualidade em Saúde) (Ministério da Saúde, 2007b). A motivação deste diploma 

foi operacionalizar legislação anterior (Decreto-Lei n.º 212/2006, de 27 de outubro de 2006) 

para assegurar a gestão centralizada dos recursos afetos ao SNS, procedendo, nomeadamente, 

à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em 

saúde. Com estas competências, nomeadamente a função de normalização, a ACSS, 

similarmente ao extinto IGIF que lhe precedeu, assumiu-se como o principal agente de 

pressão institucionalizadora de regras de CG para os hospitais públicos. Tal demonstra a 

continuidade do poder de influência do setor organizacional sobre as organizações 

dependentes (e.g., Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). 
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Para além da referida transformação de todos os hospitais SA em hospitais EPE e da 

mudança de orgânica ao nível do setor organizacional, o Governo socialista empossado em 

2005 também encetou uma concentração de hospitais e centros hospitalares EPE que 

consolidou o papel maioritário destas entidades. Tal processo de concentração de 

estabelecimentos hospitalares EPE culminou, em junho de 2011, num parque hospitalar 

público português com apenas 50 estabelecimentos hospitalares (ver Apêndice 3), distribuídos 

por 5 Administrações Regionais de Saúde (ARS) (Ministério da Saúde, 2011b). Nestes 50 

estabelecimentos, já só restam 9 hospitais SPA e não estão incluídos os 3 hospitais em regime 

de Parceria Público-Privada (PPP) existentes em junho de 2011, conforme Tabela 4.2 

seguinte: 

Tabela 4.2. Distribuição da oferta pública de hospitais SPA e EPE (30 de junho de 2011) 

Regiões 

de 

saúde 

Tipo de estabelecimento hospitalar 

Total Hospitais 

SPA 

Hospitais EPE 
 

CH H ULS Subtotal 

ARS Norte  9 3 3 15  15 

ARS Centro 4 5 2 2 9  13 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 5 6 5  11  16 

ARS Alentejo   2 2 4  4 

ARS Algarve  1 1  2  2 

Total 9 21 13 7 41  50 

Legenda: ARS – Administração Regional de Saúde; CH – Centro Hospitalar; EPE – Entidade Pública 

Empresarial; H – Hospital (inclui os IPO); SPA – Setor Público Administrativo; e ULS – Unidade Local de 

Saúde.  

Fonte: Ministério da Saúde (2011b, p.30) 

 

Em 2011, competia à ACSS administrar centralmente os hospitais SPA e EPE, em 

termos de gestão e financiamento das prestações de saúde, por um lado, e a gestão financeira, 

que inclui a contabilidade, por outro (ver organograma no Apêndice 4). A orgânica do 

Ministério da Saúde de Portugal foi-se alterando à passagem de cada Governo, espelhando 

uma grande dinâmica de mudança organizacional, com dezenas de organogramas diferentes 

nas últimas décadas, razão pela qual se optou, neste subponto, por fazer referência apenas à 

situação no final de 2011, data em que, quer os hospitais SPA quer os hospitais-empresa EPE 

eram tutelados pelo Ministério da Saúde de Portugal. Silva (2011) estudou estes hospitais 

públicos portugueses para examinar a relação entre modelos de gestão hospitalar, 

características do sistema de indicadores e adoção de instrumentos de gestão. Os resultados 

evidenciaram diferenças pontuais, entre hospitais SPA e hospitais EPE, que a autora sugeriu 

poderem justificar-se pelo facto de o modelo EPE derivar de reformas relativamente recentes, 

podendo estar ainda numa fase de habituação. 
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O crescente desenvolvimento de uma lógica de gestão empresarial nos sistemas 

públicos de saúde tem sido uma resposta dos Governos democráticos para travar o 

crescimento das despesas com os serviços públicos de saúde (Steffen, 2010). Em 2008, por 

exemplo, as despesas com os serviços de saúde em França superaram os 11% do PIB, 

ultrapassando a Suíça e a Alemanha (Steffen, 2010). Na Inglaterra, entre 1997 e 2011, apesar 

das diversas reformas no sentido de aumentar a concorrência (lógica empresarial de mercado 

livre) e os serviços de saúde prestados por operadores privados, a despesa pública em saúde 

cresceu numa média de 5,0% ao ano (Arora et al., 2013). Em Portugal, a despesa total em 

saúde foi aumentando desde 1970 (2,5% do PIB) a 1995 (7,8% do PIB), ainda abaixo da 

média europeia, porém, nos anos subsequentes, ultrapassou essa média, atingindo 10,2% do 

PIB em 2006 (Tribunal de Contas, 2011c). 

Da análise dos parágrafos anteriores, destaca-se que a empresarialização dos hospitais 

públicos portugueses se relaciona diretamente com o modelo de financiamento. Para Santana 

(2005), o modelo de financiamento do setor hospitalar português deveria funcionar como um 

sistema de incentivos que induzisse a produtividade. Contudo, acerca da definição de preços 

do internamento hospitalar português, relativo ao período entre 1993 e 2001, o autor não 

encontrou nenhum padrão explicativo da variação nos preços em função da eficiência, da 

quantidade ou da necessidade de serviços de saúde. O estudo deste autor permitiu concluir 

que a utilização do sistema de definição de preços era um sistema de incentivos neutro e com 

forte correlação com o nível de reposição de custos históricos dos hospitais. Ora, “a custos por 

produto desconhecidos correspondem preços distorcidos num balanço que desagua no 

desconhecimento do risco financeiro de produção e concomitantemente num efeito 

económico arbitrário dos incentivos associados ao processo” (Costa et al., 2008, p.141). 

Major e Cruz (2013), num estudo sobre o SNS português, evidenciaram que, com 

sistemas de financiamento retrospetivos, os sistemas de orçamentação não foram usados como 

instrumentos de gestão nos hospitais públicos portugueses. Nem administradores hospitalares 

nem diretores clínicos usaram instrumentalmente os sistemas de orçamentação, resultando 

numa falta de responsabilização pelos gastos em cada hospital. Assim, segundo as autoras, os 

mecanismos de orçamentação não tiveram uma utilidade instrumental, tendo sido antes um 

meio para legitimar a necessidade de financiamento dos administradores dos hospitais. Além 

disso, a falta de fiabilidade e de uso dos sistemas de orçamentação, baseados, essencialmente, 

em custos históricos, constituiu um incentivo ao desperdício. A acumulação de ineficiências e 

as tensões entre clínicos e administradores hospitalares potenciou a mudança institucional 

para o início da empresarialização dos hospitais públicos portugueses. Com a 
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empresarialização destes hospitais, o Ministério da Saúde Português usou o seu poder de 

mudança institucional com o objetivo de melhorar a eficiência e a responsabilização pelo 

desempenho, bem como para reduzir o desperdício, mudando de uma lógica de administração 

pública para uma lógica de gestão empresarial.  

Para Major e Cruz (2013), um novo modelo de financiamento prospetivo e um novo 

mecanismo de contratualização (contratos-programa) foram duas importantes instituições 

criadas a partir da empresarialização dos hospitais. Também o sistema de preços por GDH, o 

índice case-mix e o custeio ABC foram práticas de contabilidade criadas para apoiar esse novo 

sistema de financiamento prospetivo, facilitando uma mudança institucional divergente. As 

mudanças nos mecanismos de financiamento no setor público podem ser interpretadas como 

uma tentativa dos organismos públicos financiadores evitarem envolver-se em trade-offs entre 

custos e qualidade, transferindo para outros a responsabilidade e a culpa desses trade-offs 

(Brignall & Modell, 2000). Ora, as reformas no setor hospitalar português podem ser objeto 

de interpretações similares. Porém, mais cedo ou mais tarde, é certo que um financiamento 

sustentável aos hospitais portugueses terá de passar por uma grande exigência de eficiência 

económica e financeira (Torres, 2010). Se um hospital desconhecer os custos de produção 

desagregados, praticará uma gestão financeira dirigida à obtenção de recursos financeiros, em 

lugar de combinar eficientemente recursos e consumos (Costa et al., 2008). 

4.6. A empresarialização da governação de hospitais do SNS em regime de Parceria 

Público-Privada (hospitais PPP/Saúde) 

O suporte legal (através de diversas Leis, Decretos-Lei e Decretos-Regulamentares) para a 

criação de hospitais PPP, em Portugal, foi iniciado em 2001 pelo Governo socialista de então 

através da criação, no mandato do XIV Governo Constitucional, da Estrutura de Missão 

Parcerias Saúde na direta dependência do Ministro da Saúde (Tribunal de Contas, 2009). Esta 

estrutura organizacional enquadrou-se numa estratégia de promoção de formas inovadoras de 

gestão no âmbito do SNS, nomeadamente através da criação de hospitais PPP com regras de 

gestão empresarial a aplicar por um parceiro privado, prosseguindo objetivos de maior 

economia, eficiência e eficácia (Tribunal de Contas, 2009). O processo surgiu num contexto 

em que não existiam experiências internacionais similares, tornando-se um processo de gestão 

fortemente experimentalista, com sucessivas alterações nos suportes legais, no modelo de 

gestão, no desenho dos procedimentos e no envolvimento das entidades públicas, 

atravessando quatro Governos Constitucionais (Tribunal de Contas, 2009). A abordagem das 
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PPP/Saúde promove a participação do setor privado na gestão e financiamento de hospitais do 

SNS (Tribunal de Contas, 2009). Nos hospitais PPP, os poderes de regulação e supervisão das 

atividades desenvolvidas ficam a cargo do parceiro Estado. 

Apesar do processo PPP/Saúde se ter iniciado em 2001, o Ministério da Saúde, em 

2008, ainda continuava a negociar, com os agentes empresariais privados, alguns pormenores 

de concursos e contratos sobre a futura entrada em funcionamento dos primeiros quatro 

hospitais PPP concessionados em Portugal, apesar de o projeto inicial ter previsto dez 

(Tribunal de Contas, 2009). Essas quatro primeiras PPP/Saúde foram: o Hospital de Cascais 

(contrato de gestão assinado em 2008 num processo concursal iniciado em 2004), o Hospital 

de Braga (fase final de negociações em 2008 num processo concursal iniciado em 2004), o 

Hospital de Vila Franca de Xira (em fase de negociação em 2008 num processo concursal 

iniciado em 2005) e o Hospital de Loures (avaliação de propostas em 2008 num processo 

concursal iniciado em 2006, após cancelamento do concurso de 2003) (Tribunal de Contas, 

2009; Ministério da Saúde, 2011b). Só em 2008 se iniciou a construção do primeiro hospital 

PPP em Portugal (Hospital de Cascais), a que se seguiram os Hospitais de Braga, Loures e 

Vila Franca de Xira. Excetuando o Hospital de Braga cujo parceiro Estado se representa pela 

ARS Norte, os restantes 3 hospitais PPP têm como parceiro a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, 

atendendo a um critério geográfico para a orgânica do Ministério da Saúde (Tribunal de 

Contas, 2009; Ministério da Saúde, 2011b).  

Em 2011, a par com os 50 hospitais SPA e EPE anteriormente apresentados, já 

funcionaram as três primeiras PPP/Saúde: o Hospital de Cascais, o Hospital de Braga e o 

Hospital de Vila Franca de Xira (início do contrato de concessão em 1 de junho de 2011, no 

antigo Hospital de Reynaldo dos Santos, e abertura de novas instalações prevista para 2013) 

(Ministério da Saúde, 2011b). A quarta PPP/Saúde – Hospital de Loures – só entrou em 

funcionamento em 2012 (Ministério da Saúde, 2011b). Os hospitais PPP são geridos por 

entidades privadas, mas funcionam ao abrigo de contratos específicos de parceria com o 

Estado, sendo, por isso, considerados também hospitais de serviço público. Ou seja, estes 

hospitais PPP dependem da organização dos seus proprietários privados para a gestão da 

economia, da eficácia e da eficiência, mas estão legalmente enquadrados num regime que os 

obriga a cumprir cláusulas do contrato de concessão com o parceiro Estado, nomeadamente 

em termos de serviços públicos de saúde e respetivos preços. Assim, sendo o SNS o principal 

cliente destes hospitais PPP, o Estado (Ministério da Saúde representado, no contrato de 

concessão, pela Administração Regional de Saúde da zona geográfica) continua a ser o 

principal financiador. 
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Os elementos de gestão empresarial privada nos hospitais PPP portugueses inserem-se 

numa lógica de hibridização (público-privado) nos sistemas públicos de saúde (Steffen, 2010). 

No caso português, ainda antes do surgimento dos hospitais PPP, a literatura (e.g., Antunes, 

2001) aludiu à promiscuidade entre o setor público e o setor privado de serviços de saúde, no 

sentido de que tal também justifica parte da falta de produtividade e de eficiência no setor 

público, na medida em que o Estado paga não só os serviços que ele próprio presta, mas 

também muitos dos que são prestados pela concorrência privada. Ou seja, o setor privado de 

serviços de saúde pode depender, entre outros fatores, da forma como o setor público de saúde 

é gerido. Por isso, a empresarialização da governação em regime PPP assume-se como uma 

nova forma de parceria. 

4.7. O contributo dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) EPE para a 

reorganização hospitalar e para a reforma do SNS 

Em 2010, no que se refere à mudança organizacional, foi criada, através do Decreto-Lei n.º 

19/2010, de 22 de março de 2010, a entidade SPMS EPE (Ministério da Saúde, 2010). Este 

diploma também aprovou os estatutos da SPMS. Esta entidade constituiu-se como pessoa 

coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, estando sujeita à tutela dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da saúde (Ministério da Saúde, 2010). A criação da SPMS denotou como 

os serviços partilhados, enquanto nova alternativa ao outsourcing, combinaram orientação 

para o mercado (moldes empresariais) e controlo hierárquico governamental (e.g., Smith et 

al., 2005; Herbert & Seal, 2012). Estes serviços visaram gerar novas regras e novas rotinas 

organizacionais em serviços públicos com implicações diretas e indiretas na CG.  

Com a criação da SPMS, parte das competências da ACSS, em termos de 

contabilidade, passaram para a SPMS enquanto responsável por prestar serviços partilhados 

em moldes empresariais, nomeadamente serviços de contabilidade aos estabelecimentos e 

serviços do SNS. Aquela dupla orientação (mercado versus controlo governamental) tem 

facilitado o interesse dos políticos e da gestão pública na implementação de serviços 

partilhados com o objetivo de melhorar a eficiência e os serviços prestados (e.g., Smith et al., 

2005; Janssen & Joha, 2006; Janssen et al., 2009).  

As atribuições da SPMS foram a prestação de serviços partilhados aos 

estabelecimentos e serviços do SNS, em matéria de compras e logística, de serviços 

financeiros e de recursos humanos, nomeadamente serviços de planeamento, de avaliação de 
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desempenho e de controlo de gestão (Ministério da Saúde, 2010). Com a criação da SPMS, 

pretendeu-se contribuir para as reformas estratégicas em curso no setor da saúde, 

designadamente ao nível da reorganização hospitalar e reforma do SNS conforme programa 

do XVIII Governo Constitucional (Ministério da Saúde, 2010). Outros objetivos incluídos no 

diploma que criou a SPMS foram: melhorar a eficiência na gestão do SNS, assegurar a gestão 

partilhada de recursos, promover a eficácia e a eficiência em organizações públicas e privadas 

e permitir qualidade e celeridade da informação de gestão produzida. O mesmo normativo 

indicou ainda pretender ser um fator de aceleração do ritmo de implementação das reformas 

em curso na área da saúde e promover ganhos em termos de economias de escala. 

Para além das competências de contabilidade que transitaram da ACSS para a SPMS 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março de 2010, o Decreto-Lei n.º 108/2011, 

de 17 de novembro de 2011, integrou também na SPMS as competências da ACSS em termos 

de sistemas e tecnologias de informação e comunicação (Ministério da Saúde, 2010 e 2011e). 

Esta mudança foi justificada pela necessidade de utilizar mais racional e mais eficientemente 

os recursos disponíveis, melhorar o desempenho, aumentar o rigor na gestão, criar sinergias, 

potenciar serviços partilhados e produzir informação útil e de qualidade (Ministério da Saúde, 

2011e). A SPMS passou também a ser responsável pelo desenvolvimento, manutenção e 

operação dos sistemas integrados de informação na área do setor da saúde (Ministério da 

Saúde, 2011e). Esta mudança traduz a estreita relação que existe entre a mudança 

organizacional e a mudança nos sistemas de informação como base para a MCG (e.g., 

Hopwood, 1987; Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 2011). 

Com o alargamento das competências da SPMS para o domínio das tecnologias de 

informação integrada, pretendeu-se levar a cabo uma utilização mais racional e eficiente dos 

recursos disponíveis, conforme orientação estratégica do programa do XIX Governo 

Constitucional para a área da saúde (Ministério da Saúde, 2011e). Para além desta razão, 

outras motivações foram referidas no normativo que alargou as competências da SPMS: 

melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas unidades públicas de saúde e 

assegurar uma política de investimento em sistemas de informação que produzam informação 

útil para a gestão. O diploma acrescentou ainda objetivos de obter poupanças, criar sinergias, 

aumentar a produtividade, com benefícios ao nível da qualidade do serviço prestado e da 

informação de gestão produzida e potenciar a utilização dos serviços partilhados da saúde. 

Os benefícios genéricos associados ao outsourcing, assim como a obtenção de 

melhorias na eficiência, têm sido apontados como as razões mais preponderantes para a 

implementação de serviços partilhados centralizados, facilitadores da mudança em diversas 
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unidades de uma mesma organização (e.g., Smith et al., 2005; Janssen & Joha, 2006). A 

criação de serviços partilhados não pode ser tratada como um processo uniforme e tem de 

considerar as particularidades do contexto, pois o equilíbrio entre eficiência, poder e 

dependência de recursos é um desafio que se pode colocar diferentemente em cada caso 

concreto (e.g., McIvor et al., 2011; Knol et al., 2013). 

4.8. O projeto de reorganização hospitalar em Portugal perante a crise financeira de 

2011 (Memorando de Entendimento com a troika UE/BCE/FMI) 

Em 2011, o Governo socialista, perante a necessidade de recorrer a uma nova ajuda financeira 

externa, demitiu-se a meio da legislatura e, conforme alternância histórica em Portugal, o 

poder governativo foi retomado pela coligação de direita que havia deixado o Governo do 

país em 2005. Neste contexto, os partidos políticos de alternância no poder acordaram um 

resgate financeiro ao país através de um Memorando de Entendimento com UE/BCE/FMI 

(Tribunal de Contas, 2011a). Desde a instituição do regime democrático em Portugal, os 

socialistas, à esquerda, e os sociais-democratas e democratas-cristãos, à direita, têm dominado 

o Governo e a política portuguesa (Kickert, 2011). Por conseguinte, foram estes três partidos a 

assinar aquele Memorando de Entendimento com a troika UE/BCE/FMI. 

No que toca aos hospitais públicos, o Memorando de Entendimento incluiu a medida 

3.76: “assegurar a plena interoperabilidade dos sistemas de tecnologias de informação nos 

hospitais, de modo a que a ACSS recolha informação em tempo real sobre as actividades 

hospitalares” (Tribunal de Contas, 2011a, p.20). Em consequência daquela medida, foi 

produzido o Despacho n.º 10601/2011 do Ministro da Saúde, de 16 de agosto de 2011, que 

criou o Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar (Ministério da Saúde, 2011f). Este diploma 

teve como motivação mandar elaborar uma proposta de medidas para a reorganização da rede 

de hospitais públicos. O relatório com as propostas foi divulgado no final do ano 2011 

(Ministério da Saúde, 2011f). Apesar de se tratar do último ano da presente investigação, 

serão apresentadas, neste subponto, as principais análises e propostas relacionadas com a CG 

dos hospitais públicos portugueses. 

 O Tribunal de Contas (2011a) propôs a avaliação do desempenho dos próprios 

membros dos conselhos de administração dos hospitais. De acordo com o Grupo Técnico para 

a Reforma Hospitalar, a reforma terá de assentar numa dinâmica de mudança estrutural da 

rede hospitalar, acompanhada por uma exigente profissionalização dos gestores, pois que a 

desresponsabilização dos mesmos e a falta de acompanhamento regular do seu desempenho, a 
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par com o uso insuficiente de tecnologias de informação, são algumas das causas, entre 

outras, para a situação dos hospitais públicos (Ministério da Saúde, 2011b). Reconhece-se que 

o principal problema está mais na gestão do que na atividade clínica como o demonstra a 

seguinte afirmação: “A qualidade médica dos hospitais portugueses tem sido, felizmente, 

muito superior à qualidade de gestão que se tem verificado no sistema” (Ministério da Saúde, 

2011b, p.24). 

Segundo o relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, para melhorar a 

governação dos hospitais, há que, entre outras medidas, criar um modelo assente na eficiência 

e na qualidade, celebrar contratos de gestão, criar unidades de gestão intermédia, selecionar 

membros para os conselhos de administração com transparência e avaliar o desempenho 

desses membros. Dado que a comparabilidade de resultados entre hospitais depende de um 

modelo de reporting uniforme para todos, independentemente da sua natureza jurídica (SPA, 

EPE ou PPP), a implementação de tal modelo de relato também foi recomendada (Ministério 

da Saúde, 2011b). 

Para o Tribunal de Contas (2011b, p.8) “a empresarialização dos hospitais deveria ter 

começado pela empresarialização da governação dos hospitais”. Por outras palavras, este 

Tribunal sugeriu tratar-se de um problema de gestão e que seria necessário começar por 

empresarializar a administração dos hospitais. Esta conclusão põe em causa que a 

empresarialização dos hospitais “por Decreto”, mantendo a governação sob tutela política do 

Ministério da Saúde, possa gerar uma efetiva gestão empresarial dos hospitais. Esta situação 

consubstancia-se nas dificuldades da gestão hospitalar pública para equilibrar prioridades 

políticas e sociais com prioridades de eficiência económica. 

De acordo com o Tribunal de Contas (2011b), o sistema de nomeação dos membros 

dos conselhos de administração dos estabelecimentos hospitalares EPE, em função da 

confiança política, não tem garantido a aplicação de critérios de mérito e de igualdade de 

oportunidades associados à transparência. O mesmo relatório referiu que o modelo instituído 

nas unidades de saúde EPE, com representação obrigatória de classes profissionais – diretor 

clínico e enfermeiro diretor – é contraditório com uma empresarialização em que os diretores 

operacionais não devem ocupar lugares de administração. A par do modelo de governação, 

também o modelo para avaliação dos conselhos de administração dos hospitais EPE, 

contrariamente àquilo que referia o Despacho do Secretário de Estado da Saúde, não foi 

aplicado no ano 2009, segundo o estudo daquele Tribunal. Tal significou que os membros dos 

conselhos de administração continuaram por avaliar até 2011, numa persistente cultura de não 

responsabilização pelo desempenho perante a tutela ministerial. De facto, a principal 



 

116 

 

responsabilização dos membros dos conselhos de administração tem sido política, decorrente 

da forma de nomeação também ela política, e não em função de um desempenho económico e 

financeiro pré-estabelecido de forma objetiva. 

 Torres (2010) argumentou que a grande e estruturante mudança necessária nos 

hospitais portugueses é a alteração do modelo de gestão, recompensando os bons 

desempenhos e implementando instrumentos de planeamento e controlo, para aludir ainda ao 

sistema de nomeação política dos conselhos de administração destes hospitais nos seguintes 

termos: 

A forma como têm sido selecionados e nomeados os conselhos de administração dos hospitais 

públicos, compostos em certos casos por elementos presos a culturas e interesses inconfessáveis 

ancorados no passado, não é certamente estranha a mais um falhanço de tentar reformar a 

administração pública (Torres, 2010, p.39). 

 

 Simões (2004) constatou o facto de que a nomeação dos conselhos de administração 

dos hospitais públicos portugueses foi e continua a ser política, apesar da empresarialização 

dos hospitais e da alternância de Governos de diferentes partidos que foram reestruturando o 

estatuto jurídico do parque hospitalar público português. Por isso, o autor concluiu que todo o 

sistema de saúde português, sem significativas descontinuidades ideológicas, refletiu a 

posição das forças políticas e sociais mais relevantes em Portugal.  

Segundo o Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, as mudanças na gestão dos 

hospitais públicos portugueses mostraram uma preocupação em conter uma saúde cada vez 

mais cara e com ineficiências (Ministério da Saúde, 2011b). A tendência para resultados cada 

vez mais negativos, de 2007 a 2010, por exemplo, foi evidenciada (Ministério da Saúde, 

2011b) (ver estes resultados descriminados no Apêndice 5). Os resultados traduziram também 

uma conta de exploração nos hospitais em que mais de metade dos gastos operacionais foram 

custos com o pessoal e o peso dos medicamentos se situou em 17% do total de custos 

operacionais. Desta forma, os custos com pessoal e medicamentos corresponderam a cerca de 

dois terços dos gastos operacionais totais (Ministério da Saúde, 2011b) (ver Apêndice 6). Ao 

perfil dos gastos associou-se uma elevada produção hospitalar, em 2010, com tendência para 

maior estabilização que nos anos anteriores, evidenciando também uma redução na atividade 

de internamento em favor do ambulatório (Ministério da Saúde, 2011b) (ver Apêndice 7). 

O esforço político na mudança dos hospitais públicos portugueses parece continuar. 

Numa única década, após a sequência hospitais SPA, hospitais SA, hospitais EPE, centros 

hospitalares EPE, ULS EPE e hospitais PPP, a mais recente sugestão-piloto do Grupo Técnico 

para a Reforma Hospitalar foram os Polos de Saúde EPE:  
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Constituição do Pólo de Saúde da Beira Interior, como uma experiência piloto de alargamento do 

conceito de unidade local de saúde à plena articulação ou mesmo integração do Hospital da Cova 

da Beira e da ULS da Guarda (e/ou de Castelo Branco) e também do ACES da Cova da Beira, 

potenciando a missão dos respetivos hospitais enquanto hospitais com ensino universitário 

(Ministério da Saúde, 2011b, pp.15-16). 

4.9. Conclusão 

O contexto do setor público hospitalar português passou por diversas fases desde a criação do 

SNS, na transição da ditadura para a democracia, passando, depois, pelo processo de 

integração europeia, pela empresarialização de hospitais e parcerias com hospitais PPP até ao 

último projeto de reorganização hospitalar perante a crise financeira de 2011 (último ano do 

presente estudo). A mudança no estatuto jurídico dos hospitais públicos portugueses e nos 

modelos de governação dos mesmos parece não ser suficiente para uma efetiva 

empresarialização destes estabelecimentos. Volvida quase uma década, após a 

empresarialização dos hospitais SA, sem que os conselhos de administração dos mesmos 

tenham conseguido mostrar resultados com acréscimos significativos de eficiência, o Grupo 

Técnico para a Reforma Hospitalar (Ministério da Saúde, 2011b) e o Tribunal de Contas 

(2011a) recomendaram a necessidade de passar a responsabilizar os gestores. 

É neste contexto que interessa compreender, enquanto objetivo geral da presente 

investigação, como e por que razões surgiu e evoluiu a NCG nos hospitais públicos 

portugueses. Por consequência, após a contextualização do setor público hospitalar português, 

o próximo capítulo apresenta uma metodologia julgada adequada para uma investigação 

empírica que vá de encontro àquele objetivo geral. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Este capítulo inicia-se com algumas perspetivas metodológicas e epistemológicas em torno 

dos paradigmas de investigação em CG que contêm marcos teóricos e metodológicos 

necessários para alcançar conhecimento, desde as perspetivas mais convencionais (e.g., 

Covaleski et al., 1996; Ryan et al., 2002; Baxter & Chua, 2003; Luft & Shields, 2003; Yin, 

2009) às mais recentes (e.g., Lukka, 2010; Modell, 2010). A seleção de uma metodologia 

depende das assunções ontológicas para obtenção de conhecimento (Ryan et al., 2002). Tais 

perspetivas enquadram o método de investigação selecionado para este trabalho: estudo de 

caso. Para o efeito, as etapas sugeridas por Yin (2009), desde o plano da investigação até à 

redação do estudo, foram integralmente adotadas para expor o método de investigação. 

Porém, este capítulo integra também outros contributos (e.g., Ryan et al., 2002; Berg, 2004; 

Quivy & Campenhoudt, 2005) que corroboram ou complementam a opção metodológica. O 

capítulo termina com uma apresentação sumária dos fundamentos teóricos desta metodologia 

de investigação. 

5.1. Perspetivas metodológicas e epistemológicas 

Este ponto desdobra-se em três secções: os paradigmas de investigação quantitativa e 

qualitativa em CG, as particularidades da investigação qualitativa em CG e, por fim, o 

pluralismo paradigmático e as assunções ontológicas.  

Paradigmas de investigação quantitativa e qualitativa em Contabilidade de Gestão 

A investigação é um processo de descoberta intelectual para compreensão dos fenómenos que 

nos rodeiam (Ryan et al., 2002). Um paradigma de investigação científica refere-se ao que é 

estudado, ao tipo de questões que são formuladas, aos métodos usados e à forma como os 

resultados são interpretados (Lukka, 2010). Porém, no universo das ciências, das sociais às 

exatas, a teoria do conhecimento (epistemologia) advém da natureza do fenómeno a investigar 

(ontologia) e dos procedimentos de investigação usados (metodologia) que podem incluir 

diferentes métodos de recolha e tratamento da evidência (Ryan et al., 2002; Quivy & 

Campenhoudt, 2005). O grau de objetividade dos fenómenos condiciona a diversidade das 

investigações, argumentando-se que nenhuma investigação consegue ser totalmente objetiva, 
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mas aspetos ontológicos e epistemológicos devem ser considerados na escolha de uma 

determinada metodologia de investigação (Hopper & Powell, 1985). 

 Investigar em CG tem experimentado uma crescente variedade de perspetivas teóricas 

e de métodos de investigação (Luft & Shields, 2003). Historicamente, em contabilidade, 

distingue-se a investigação quantitativa predominante (positiva) da investigação alternativa, 

havendo diferentes pontos de vista entre ambas (Major & Ribeiro, 2009; Vieira, 2009). Existe 

supremacia de uma tradição filosófica empirista, objetiva, que tem sido a posição 

metodológica mais adotada pela maioria dos investigadores nos EUA (Ryan et al., 2002). Na 

Europa e na Ásia-Pacífico, no domínio da CG, assistiu-se, nas últimas décadas, a um 

crescendo tal da investigação alternativa que começa a afirmar-se como “dominante” 

(Oliveira et al., 2009). De facto, na Europa, é aceite e publicada a investigação em CG 

multiparadigmática, contrariamente aos EUA que preferem o paradigma positivista (Lukka, 

2010). Inclusivamente, poucos investigadores dos EUA pertencentes ao paradigma 

predominante se preocupam em ler os jornais académicos europeus, pelo que qualquer 

perspetiva alternativa vinda de fora dos EUA é silenciada (Malmi, 2010). Mas é um facto que, 

na globalidade, se assistiu, nas últimas décadas, a um forte crescimento da investigação em 

CG (Luft & Shields, 2003). 

Para Parker (2012), na literatura sobre contabilidade, a investigação em CG é, sem 

dúvida, líder na aplicação de metodologias de investigação qualitativa por comparação com a 

corrente positivista quantitativa predominante. O autor concluiu que a tradição de 

investigação qualitativa em CG tem contribuído não só para a compreensão e crítica dos 

processos da gestão e da contabilidade, mas também para responder às preocupações dos 

profissionais e decisores. Nesse sentido, o estudo aprofundado de casos tem permitido não só 

compreender a complexidade dos processos (Lukka & Kasanen, 1995), mas também 

acrescentar-lhes um entendimento crítico e reflexivo dos fenómenos organizacionais. 

 Presos ao paradigma positivista, a CG nos EUA foi relegada para segundo plano, 

poucas universidades dão ênfase a esta área de investigação, as teses de doutoramento nesta 

matéria são cada vez menos, os conteúdos da CG são pouco visíveis nos programas de 

graduação e as universidades recrutam cada vez menos académicos da CG (Lukka, 2010). 

Consequentemente, também os estudantes nos EUA há muito que passaram a optar por 

diplomas não contabilísticos, tendo a entrada de alunos para cursos de contabilidade 

diminuído a uma taxa alarmante (Burns & Vaivio, 2001).   

Na comparação entre ramos da contabilidade, Merchant (2010) baseou-se nos cinco 

periódicos de topo (top accounting journals) nos EUA, na área da contabilidade, para concluir 
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que se dá predominância à contabilidade financeira, com todas as escolas a seguirem o 

paradigma de investigação positivista, sendo reservado à CG pouco ou nenhum espaço. Estas 

circunstâncias refletem mudanças na CG e, particularmente, as competências dos contabilistas 

concorrem com as dos gestores que assumem papéis de consultores de gestão, nomeadamente 

especialistas em tecnologias de informação (Burns & Vaivio, 2001). 

 Luft e Shields (2003), numa revisão da literatura publicada em periódicos científicos 

de referência (leading journals) até 2002, em relação à génese das teorias das ciências sociais 

usadas na investigação em CG, elencaram as seguintes: relações humanas, psicologia social 

das organizações, teoria da contingência organizacional, teoria da agência, economia da 

informação, psicologia cognitiva, economia política, sociologia institucional, modelos 

políticos organizacionais, teoria do discurso de Foucauld, etnografia de Geertz e estudos de 

ciência de Latour. Numa ótica teórica diferente, mas associada quer à investigação 

predominante quer à investigação alternativa (interpretativa e crítica), Covaleski et al. (1996) 

referiram-se a três abordagens teóricas dominantes na investigação em CG que propiciam 

compreensões múltiplas: teoria da contingência organizacional (influências organizacionais), 

teorias sociológicas e organizacionais (perspetivas interpretativas), e perspetivas sociológicas 

e organizacionais críticas. Assim, para estes autores, a teoria da contingência organizacional 

combina a perspetiva da tomada de decisão com os seus fatores de influência, nomeadamente 

a dimensão, a tecnologia, a estrutura, a envolvente, a estratégia, entre outras contingências. As 

teorias sociológicas e organizacionais são frequentemente referidas de perspetivas 

interpretativas, na medida em que reconhecem aspetos do contexto social e organizacional, 

permitindo obter uma perspetiva intelectual para a compreensão da CG, e incluem a teoria 

institucional (Meyer & Rowan, 1991; DiMaggio & Powell, 1991), a teoria da dependência de 

recursos, as perspetivas políticas e a sociologia das profissões. Por fim, as perspetivas 

sociológicas e organizacionais críticas que se centram em questões de conflito, dominação e 

poder. 

De acordo com Covaleski et al. (1996), um aspeto característico da investigação em 

CG baseada em teorias sociológicas e organizacionais é a sua tendência para conhecer a CG 

como prática inserida num contexto social complexo, com ideologias, eventos políticos, 

forças e normas sociais, pressupostos e modelos de interação social, mudanças tecnológicas e 

significados subjetivos. Inversamente, os autores consideraram que a investigação baseada na 

economia neoclássica e na psicologia organizacional e social contemporânea tende a estudar a 

CG como técnica instrumental, associal, ahistórica e apolítica, proporcionando mais a 

melhoria e refinamento dos instrumentos de CG do que as abordagens de base sociológica e 
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organizacional. Todavia, trata-se de uma posição que não é consensual, pois que outros 

autores (e.g., Bladvinsdottir et al., 2010) consideraram que há estudos positivistas e 

interpretativos igualmente com pouca ou nenhuma utilidade técnica.  

 Na dicotomia entre a investigação positivista e alternativa em contabilidade, Ahrens e 

Chapman (2006) preferiram distinguir apenas dois tipos de investigadores: positivistas e 

qualitativos. Os autores acrescentaram que ambos podem usar os mesmos métodos de 

pesquisa: observação participante, análise de conteúdo (Bardin, 1993; Krippenford, 2004) de 

documentos, calcular estatísticas ou efetuar inquéritos por questionário ou por entrevista. 

Todavia, em termos de metodologia, Ahrens e Chapman (2006) distinguiram a investigação 

qualitativa do positivismo, por considerarem que fazer estudos qualitativos não é uma questão 

de método, mas antes de metodologia. 

Particularidades da investigação qualitativa em Contabilidade de Gestão 

De acordo com Baxter e Chua (2003), entre as décadas de 70 e 80 do século XX, a CG, 

afirmada mais como prática e fenómeno social do que como fenómeno natural, direcionou a 

sua investigação para a interpretação dos fenómenos, em detrimento da procura de leis 

universais. Para estes autores, ao alargar a base teórica para o campo social, com a adoção de 

métodos de investigação qualitativos para melhor compreender as PCG no seu contexto 

holístico, a investigação qualitativa tornou-se o traço mais comum nas abordagens de 

investigação empírica em CG. Na verdade, as correntes alternativas de investigação 

consideram a contabilidade mais como uma prática social do que como uma técnica 

(Covaleski et al., 1996). Foi notório o aparecimento consistente de abordagens alternativas à 

economia, como formas de compreender a CG nas organizações, especialmente associadas à 

teoria da organização, nomeadamente a teoria do comportamento organizacional (Vieira, 

2009). 

A abordagem alternativa crítica tem sido conotada com teorias radicais em que o 

próprio investigador faz, explicitamente, crítica social e promove mudanças radicais, com 

inspiração em filósofos como Habermas ou Foucault (Ryan et al., 2002). Por seu turno, a 

abordagem alternativa interpretativa tenta usar a teoria social para compreender e explicar as 

dinâmicas associadas às PCG, ou seja, inseridas num contexto social, cultural e 

organizacional (Ryan et al., 2002). 

 A diversidade de investigação alternativa é considerada uma riqueza científica (e.g., 

Lukka & Mouritsen, 2002). Porém, outros autores (e.g., Zimmerman, 2001) consideram-na 
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um entrave à agregação de um conhecimento, na medida em que utiliza e desenvolve teorias 

de outras áreas científicas (economia, filosofia, psicologia, sociologia, entre outras) na 

explicação de práticas concretas da CG. Tipicamente, as teorias sociológicas e 

organizacionais, usadas para compreender os múltiplos papéis da CG, sustentam uma 

investigação alternativa à corrente de investigação predominante e mais tradicional que se 

baseia na economia neoclássica e na psicologia organizacional e social contemporânea 

(Covaleski et al., 1996). 

 Os estudos alternativos interpretativos procuram compreender os fenómenos sociais 

pelo prisma do significado que têm para os agentes sociais e, especificamente na CG, 

procuram compreender como se relacionam os sistemas com o seu contexto (Ryan et al., 

2002, Baxter & Chua, 2003). Para Chua (1986), a investigação interpretativa assenta em 

pressupostos fundamentais, nomeadamente que a realidade é socialmente criada pela 

interação humana, que a teoria é a forma de compreender a ação e a ordem sociais e, 

finalmente, que o conhecimento se assume como uma interpretação subjetiva. 

Os investigadores interpretativos seguem uma orientação holística para estudar as 

práticas contabilísticas socialmente construídas no seu contexto histórico, económico, social e 

organizativo (e.g., Ryan et al., 2002, Miller, 2007). Estudar a CG como prática social (e.g, 

Miller, 2007), suportada em teorias sociológicas e organizacionais, implica considerar aspetos 

sociais como símbolos, mitos, linguagem, estatuto, classe, confiança e intimidade (Covaleski 

et al., 1996; Covaleski & Dirsmith, 1988; Busco et al., 2006). Esta perspetiva interpretativa 

enquadra-se na abordagem processual sugerida por diversos autores (e.g., Burns, 2000; 

Scapens, 2006; Johansson e Siverbo, 2009) para o estudo da mudança.  

 Vaivio e Sirén (2010) consideraram que o paradigma metodológico interpretativo 

serve duas importantes funções: identidade metodológica e economia paradigmática. No 

paradigma interpretativo, a investigação é subjetivista e os objetos de estudo são considerados 

socialmente construídos (Ryan et al., 2002; Lukka, 2010). Neste paradigma, assume-se uma 

visão subjetiva dos fenómenos contabilísticos e das interações destes com o meio envolvente 

económico, político, social e cultural (Ryan et al., 2002). Neste sentido, os SCG são estudados 

não só como instrumentos de gestão interna, mas também como símbolos demonstrativos de 

eficiência e racionalidade para legitimação externa (Covaleski et al., 1996). Nesta 

investigação alternativa, os sistemas de controlo de gestão não têm, necessariamente, 

objetivos de eficiência, até porque há evidência de que são usados para propósitos políticos e 

de poder por determinados indivíduos dentro de uma organização ou de uma sociedade 

(Chenhall, 2003). 



 

124 

 

 Por oposição à perspetiva predominante, Baxter e Chua (2003) enumeraram sete 

correntes teóricas para investigação alternativa (interpretativa e crítica) em CG: métodos não 

racionais (sistemas como fatores de estabilidade organizacional), investigação naturalística 

(sistemas descritos no seu contexto local e natural), alternativa radical (sistemas como 

ferramentas de domínio e de poder em lutas organizacionais e sociais), teoria institucional 

(sistemas como regras que estruturam comportamentos), teoria estruturalista (sistemas como 

estruturas sociais criadas pelo comportamento humano), abordagem Foucauldiana (sistemas 

como fruto de um tempo e espaço históricos) e abordagem Latouriana (sistemas resultantes de 

um processo de “fabricação” pelos atores humanos e tecnológicos), entre outras que novas 

tendências vão ditando. 

 Para Lukka (2010), a investigação em CG com suporte teórico nas ciências sociais está 

excessivamente homogeneizada, com metodologias e teorias amplamente programadas e com 

métodos de investigação dados por adquiridos. Porém, é a linguagem teórica dos estudos de 

caso qualitativos em CG que desenvolve significância concetual de imagens diversas que 

captam as formas pela qual a contabilidade se exprime (Ahrens & Chapman, 2006). Segundo 

Flick (2005), os traços essenciais da investigação qualitativa são: a adequação dos métodos e 

teorias, a diversidade de pontos de vista, a reflexão do investigador sobre a investigação e a 

variedade de métodos e perspetivas. Berg (2004) enunciou procedimentos específicos para 

análise de dados em investigação qualitativa para identificar processos interdependentes, à 

semelhança do que Yin (2009) particularizou para os estudos de caso. Tal alusão a processos 

enquadra-se no facto de que compreender a MCG como um resultado (Covaleski et al., 1993) 

ou como um processo (Burns & Scapens, 2000) são situações distintas mesmo que ambas 

sejam suportados na teoria institucional. Foram diversos os autores (e.g., Burns & Scapens, 

2000; Seo & Creed, 2002; Modell et al., 2007, Lukka, 2007) que desenvolveram estudos com 

abordagens processuais da mudança. 

 A investigação qualitativa, mediante estudos de caso, tornou-se um traço comum nas 

abordagens de investigação empírica em CG (Baxter & Chua, 2003). Reconhece-se que estes 

estudos correspondem a interpretações da realidade social e não são objetivos na mesma 

medida em que os sistemas sociais também não são fenómenos naturais (Scapens, 1990). Este 

tipo de investigação deverá passar por três fases: redução da evidência (definição da questão 

ou das questões de partida e da abordagem teórica, organização da recolha e tratamento de 

dados), construção de modelos de análise (dispositivos que representam possíveis relações 

entre a informação) e a verificação/conclusão (categorização da evidência e das explicações) 

(Miles & Huberman, 1994). 
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 Os investigadores que adotam a teoria institucional, em investigação alternativa, 

argumentam que a forma assumida pelas PCG é influenciada pela complexidade de 

construções sociais institucionalizadas (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 

1991; Baxter & Chua, 2003). De facto, nesta teoria, o enfoque empírico está no campo das 

relações mais abrangentes das organizações, seja a imitação de estruturas de organizações 

dominantes (isomorfismo mimético), seja a resposta a coerções governamentais (isomorfismo 

coercivo), seja a adaptação de normas de corpos profissionais (isomorfismo normativo) 

(Covaleski et al., 1996). Lapsley e Pallot (2000) usaram um paradigma de investigação 

interpretativo, com suporte na nova sociologia institucional, para argumentar que gestores e 

organizações públicas reagem a pressões externas para adotar PCG, particularizando as 

práticas de avaliação do desempenho.  

 Em conformidade com trabalhos de investigação anteriores, Covaleski et al. (1996) 

consideraram que a filosofia básica da teoria institucional é a de que a sobrevivência de uma 

organização exige tanto conformidade com as normas sociais de comportamento aceitável 

como altos níveis de eficiência da produção. Para estes autores, as teorias sociológicas e 

organizacionais, que explicitamente reconhecem a centralidade das questões do controlo 

social e coordenação das organizações, fornecem o enquadramento teórico para a análise de 

importantes aspetos da CG. No mesmo sentido, também para Chenhall (2003) as perspetivas 

sociológicas são úteis para compreender a influência do poder e da política em contextos 

organizacionais mal estruturados, onde as regularidades não podem ser representadas 

significativamente a ponto de serem analisadas com base na teoria da contingência. 

Pluralismo paradigmático e assunções ontológicas 

Para Lukka (2010), a heterogeneidade de paradigmas tem consequências positivas para a 

investigação em contabilidade, possibilitando novas proposições de investigação pensadas 

fora da jaula de ferro (iron cage) que é o paradigma positivista predominante. O autor advoga 

que a redescoberta do verdadeiro entusiasmo académico na investigação em contabilidade 

passa pelo estímulo para uma investigação em contabilidade mais heterogénea, evitando o 

risco desta comunidade científica perder qualidades académicas. Métodos mistos na 

investigação em CG podem ajudar os investigadores a fazer a ponte entre a corrente 

predominante funcionalista, baseada na economia, e o paradigma alternativo de abordagem 

sociológica composto pelas perspetivas interpretativa e crítica, como parte de uma estratégia 

de metatriangulação num paradigma híbrido ou interparadigmático. 
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A investigação por métodos mistos combina o estudo quantitativo e qualitativo, 

facilitando também a mobilização de múltiplas teorias para o estudo das PCG (Modell, 2005, 

2009 e 2010). Apesar de defender que a investigação em CG precisa de um intercâmbio de 

ideias entre a sociologia e a economia, aludindo ao já referido paradigma híbrido, Modell 

(2010) reconheceu que poucos estudos individuais com recurso à metatriangulação têm sido 

tentados. Na investigação interpretativa, o método do estudo de caso tem sido predominante e 

parte dos investigadores entendem incompatível a junção do paradigma positivista e 

alternativo, daí que acolham pouco a ideia de triangulação de métodos na investigação em CG 

(e.g., Vaivio & Sirén, 2010). 

O argumento para uma triangulação entre a teoria positiva da contabilidade e a teoria 

institucional foi justificado por Collin et al. (2009) para organizações que desenvolvem a sua 

atividade numa “zona cinzenta”. Trata-se de uma posição entre o setor público e o setor 

privado, sem se situar apenas num dos setores. Para estes autores, o facto de as organizações 

atuarem simultaneamente em ambos os setores justifica a referida triangulação teórica na 

investigação. Após um estudo em 545 empresas municipais suecas, usando a teoria positiva 

da contabilidade e a teoria institucional, os autores sugeriram uma alternativa eclética que 

cruze ambas as teorias para estudar cenários em zona cinzenta. Na verdade, a literatura 

contabilística (e.g., Luft & Shields, 2003) tem-se dividido mais entre teoria positiva da 

contabilidade e teoria institucional, separadamente, sendo poucos os casos de cruzamento 

entre estas duas teorias para suporte teórico da investigação. 

 A opção por um método de investigação depende das assunções ontológicas (Ryan et 

al., 2002). Ora, tendo em conta o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses em estudo 

nesta tese, o enquadramento teórico em que se suportou a pergunta geral de investigação e as 

diferentes perspetivas metodológicas e epistemológicas abordadas nos parágrafos anteriores, 

importa referir as assunções ontológicas específicas do caso que justificaram a escolha do 

método de investigação. Assim, a natureza social das PCG baseadas no PCAH tem de ser 

compreendida no contexto social, cultural e organizacional em que se insere (Ryan et al., 

2002). 

 A NCG nos hospitais públicos portugueses é uma construção de natureza social, 

conforme se verifica nas seguintes assunções ontológicas percecionadas na literatura, 

nomeadamente: (i) hospitais como realidade eminentemente social (e.g., Simões, 2004); (ii) 

acesso aos serviços prestados por todas as classes sociais, independentemente dos 

rendimentos (e.g., Simões, 2004); (iii) dinâmicas de mudança na governação dos hospitais e 

tendências de empresarialização (e.g., Abreu, 2003); (iv) hospitais como cenários de disputa, 
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entre agentes sociais (utentes, Estado, Câmaras Municipais, médicos, políticos, técnicos, 

sindicatos, associações e ordens profissionais, outros) com múltiplos poderes instalados 

(Ferreira, 1986); (v) ineficiência persistente e promiscuidade entre serviços públicos de saúde 

e serviços privados (Antunes, 2001); (vi) ineficácia dos mecanismos de avaliação do 

desempenho (Simões, 2004); (vii) insuficiências dos sistemas de financiamento e de custeio 

(Santana, 2005); (viii) PCG baseadas no PCAH essencialmente para cumprir exigências de 

reporting (Costa et al., 2008); (ix) experimentação de novas PCG – custeio ABC, por exemplo 

– para complementar ou suprir as insuficiências das PCG instituídas com base no PCAH 

(Costa et al., 2008); e (x) pouca utilidade da informação baseada no PCAH para apoio à 

tomada de decisões (Picoito, 2008). 

 As assunções ontológicas referidas para o caso em estudo requerem uma investigação 

interpretativa em que o suporte na teoria institucional e na MCG permita explanar a ação dos 

agentes sociais envolvidos. Com estas assunções ontológicas, optou-se por uma investigação 

qualitativa com recurso ao método do estudo de caso que será apresentado por fases no ponto 

seguinte desta metodologia. 

5.2. Método de investigação: estudo de caso 

As etapas analíticas e metodológicas associadas à boa investigação qualitativa podem ser, 

indiretamente, muito úteis, mas potencialmente contraproducentes, na medida em que o 

desenrolar da investigação pode criar metodologias específicas e possibilidades teoricamente 

válidas (Ahrens & Chapman, 2006). Todavia, um conjunto estruturado de procedimentos 

muito usados, mesmo que sujeito a alterações no decorrer de toda a investigação, serve, 

certamente, como guia metodológico. Quivy e Campenhoudt (2005), a propósito da 

investigação em ciências sociais, independentemente dos métodos usados, advertiram que um 

trabalho de investigação científica deve ser organizado por etapas, mesmo que não lineares 

nem autónomas. Ryan et al. (2002) referiram até que o processo de investigação é tão 

importante como os resultados que se obtêm.  

 De acordo com Yin (2009), o método do estudo de caso é apenas um de entre os 

diversos métodos de investigação em ciências sociais e cada um tem vantagens e 

desvantagens. No entanto, segundo o mesmo autor, o tipo de questões de investigação 

colocadas, nomeadamente se focadas em eventos sociais contemporâneos e envoltas num 

“como” e num “porquê”, é uma das condições que, em geral, justifica a opção por estudos de 

caso, mesmo que não existam fronteiras rígidas entre métodos. 
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 A compreensão da natureza social das práticas contabilísticas, considerando as ações 

do dia-a-dia e as estruturas organizativas, é preocupação da investigação interpretativa com 

recurso ao uso de métodos qualitativos (Ryan et al., 2002). A investigação qualitativa é 

comum em CG, principalmente quando são utilizadas abordagens alternativas com recurso a 

estudos de caso (e.g., Major & Hopper, 2005; Ribeiro & Scapens, 2006; Nor-Aziah & 

Scapens, 2007; Picoito, 2008). Para interpretar as PCG específicas de cada organização e 

entrar na unicidade das suas inter-relações, é útil o recurso a estudos de caso suportados na 

teoria institucional (Scapens, 2006). 

Perante as assunções ontológicas já referidas no final do ponto anterior, por entre as 

sugestões dos diversos autores e tendo em conta a questão geral de investigação colocada, 

optou-se por um estudo interpretativo suportado numa abordagem histórica e institucional. 

Para tal, recorre-se ao método do estudo de caso explanatório, conforme definição de Ryan et 

al. (2002). As seis etapas metodológicas serão expostas conforme proposta de Yin (2009), 

refletida num processo linear e iterativo, embora apresentadas separadamente por uma 

questão de racionalidade da exposição: plano da investigação (subponto 5.2.1), design do 

estudo de caso (subponto 5.2.2), preparação para recolha de evidência (subponto 5.2.3), 

recolha de evidência (subponto 5.2.4), análise da evidência (subponto 5.2.5) e redação do 

estudo de caso (subponto 5.2.6).  

5.2.1. Plano da investigação 

Os procedimentos metodológicos são cruciais no estudo de caso, mas é fundamental que 

qualquer pergunta de investigação tenha sido bem fundamentada na revisão de literatura (Yin, 

2009). Um estudo de caso requer uma abordagem teórica de tal forma ajustada que sustente a 

pergunta de investigação (Berg, 2004). Quando uma investigação procura responder ao 

“como” e ao “porquê” e o investigador tem pouco controlo sobre o os fenómenos inseridos 

num contexto de vida real, o estudo de caso é o método mais apropriado (Yin, 2009). Ora, 

como foi exposto anteriormente, foi colocada uma pergunta geral de investigação: como e 

porquê a NCG nos hospitais públicos portugueses surgiu e evoluiu? Perante esta pergunta, o 

objetivo geral foi compreender aprofundadamente como e por que razões ocorreram o 

surgimento e a mudança na NCG nos hospitais públicos portugueses. 

 A clarividência nos objetivos enunciados é exigida no design de uma investigação 

qualitativa (Berg, 2004). Face às assunções ontológicas anteriormente expostas, diversos 

autores (e.g., Scapens, 1994; Burns & Scapens, 2000) argumentaram que não há outra 
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maneira de estudar práticas e regras em CG que não seja pelo recurso a estudos de caso 

(Scapens, 1994; Burns & Scapens, 2000). O caso da NCG nos hospitais públicos portugueses 

desenrola-se num contexto processual em que importa interpretar símbolos, mitos, estatutos 

sociais, linguagem e confiança (Covaleski et al., 1996; Johansson & Baldvinsdottir, 2003; 

Busco et al., 2006). 

 O facto de existirem documentos formais como fonte de evidência para juntar aos 

relatos provenientes de entrevistas também se adequa a um estudo de caso (Yin, 2009). Na 

verdade, trata-se de “uma investigação empírica que estuda fenómenos contemporâneos em 

profundidade no seu contexto real, especialmente quando as fronteiras entre fenómeno e 

contexto não são claramente evidentes” (Yin, 2009, p.18). Mesmo que o estudo de caso tenha 

as potencialidades descritas que o tornaram a opção mais válida para os processos e os 

resultados em estudo, este método de investigação empírica tem debilidades que importa 

referir. Há muito que Scapens (1990) admitiu que não há estudos de caso objetivos em CG, 

dado que os sistemas sociais, não sendo fenómenos naturais, têm necessariamente de ser 

interpretados pelos investigadores sociais. Porém, a acusação de que podem constituir 

interpretações subjetivas é comummente apontada pelos críticos como uma debilidade (e.g., 

Ryan et al., 2002). 

É a corrente mais clássica, positivista, predominantemente quantitativa, que considera 

não desejável o recurso a estudos de caso, por comparação com a investigação experimental 

ou baseada em inquéritos por questionário. Yin (2009) traduz tais debilidades num 

preconceito baseado em quatro argumentos fundamentais. Primeiro, a falta de rigor em muitos 

estudos de caso que, reconhecidamente, não usaram procedimentos sistemáticos ou 

influenciaram resultados com evidência equivocada ou enviesada. Segundo, a reduzida base 

para generalização científica, dado que o objetivo é expandir ou generalizar analiticamente a 

teoria e não uma generalização estatística. Terceiro, a existência de narrativas maçudas e 

demasiado longas, mas que não têm de ser regra e que podem ser evitadas. Por fim, o 

argumento de desvirtuamento do método, nos estudos de caso explanatórios, pela incursão no 

estabelecimento de relações causais, ao invés da descrição e exploração dos casos. A 

propósito do primeiro argumento, também Berg (2004) referiu que se há investigação 

qualitativa pobremente conduzida, tal também acontece da mesma forma na investigação 

quantitativa, não se podendo julgar uma escola de investigação qualitativa pelos estudos que 

aplicaram paradigmas e métodos inadequadamente. 

 Perante as forças e debilidades apontadas ao estudo de caso, Yin (2009) argumentou 

que a maior lição a tirar é que bons estudos de caso, com alto nível de qualidade, são difíceis 
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de fazer. Para este autor, a qualidade destes estudos depende das habilidades – ainda não 

formalmente definidas – de cada investigador, pelo que o desafio não é fazer um estudo de 

caso, mas sim conseguir fazer um bom estudo de caso. 

5.2.2. Design do estudo de caso 

A investigação sobre a NCG nos hospitais públicos portugueses insere-se num estudo de caso 

único, encadeado (embedded) por múltiplas unidades de análise, explanatório do surgimento e 

evolução daquelas regras formais. Ahrens e Chapman (2006) destacaram a capacidade dos 

estudos qualitativos em expor o carácter processual da contabilidade, dada a assunção 

ontológica de se tratar de uma realidade socialmente construída. O estabelecimento de uma ou 

várias perguntas de investigação relativas a processos e sua envolvente é frequentemente 

associado a métodos de estudo de caso (Chenhall, 2003).  

 Para Yin (2003), um estudo de caso único é mais vulnerável que um estudo de 

múltiplos casos, pois que uma diversidade maior de casos torna o estudo mais robusto e mais 

convincente. Porém, Ryan et al. (2002) alertaram que o número de casos a estudar depende do 

propósito da investigação, pois múltiplos casos também podem perder em profundidade de 

análise. O caso da NCG nos hospitais públicos portugueses em estudo abrange o período 

1954-2011, com destaque para os primeiros 14 anos de vigência e implementação prática do 

PCAH (1998-2011) nos hospitais públicos de Portugal continental, exceto regiões autónomas. 

O estudo inclui uma prévia análise histórica às regras que precederam o PCAH (1954-1997). 

Este enquadramento no tempo e no espaço permite concretizar o fenómeno em estudo (Yin, 

2009). 

 De acordo com Yin (2009), o método do estudo de caso é uma investigação empírica 

que estuda um fenómeno no seu contexto real e quando não é evidente a linha de separação 

entre esse fenómeno e o seu contexto. Para este autor, a própria formulação das questões de 

investigação de um estudo de caso deverá ser indicativa para o número de casos e para o 

número de unidades de análise a estudar. Ao referir-se que o presente estudo é um caso 

encadeado em múltiplas unidades de análise, tal enquadra-se nas duas tipologias de design 

elencadas por Yin (2009): holística e encadeada. Este autor distingue o número de casos do 

número de unidades de análise. Independentemente de se tratar de um caso ou de múltiplos 

casos, pode sempre estudar-se uma única unidade de análise ou múltiplas unidades de análise. 

Assim, no contexto da CG hospitalar pública de Portugal continental, o único caso em estudo 
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é a NCG, mas com múltiplas unidades. A tipologia referida por Yin (2009) facilita a 

identificação do caso e das unidades de análise, como mostra a Figura 5.1 seguinte:  

 

Figura 5.1. Design do estudo de caso 

Fonte: Elaborado com base em Yin (2009, p.46) 

Depreende-se, na Figura 5.1, que os Ministérios governamentais, nomeadamente as 

áreas da saúde e das finanças, assim como a UMHSA, que foi criada, em 2003, na 

dependência direta do Ministro da Saúde para acompanhar a empresarialização dos hospitais 

SA, são unidades de análise a nível político e económico. As estruturas centrais do Ministério 

da Saúde
2
, com ascendente hierárquico sobre os hospitais públicos que trabalham para o SNS, 

foram as unidades de análise estudadas a nível do setor organizacional. Essas unidades, em 

períodos distintos, foram o DGFSS, o IGIF e, por fim, a ACSS. Todos os hospitais públicos 

(SPA, EPE e PPP) de Portugal continental, incluindo os hospitais PPP porque também 

trabalham maioritariamente para o SNS, embora com contrato em regime de concessão, foram 

as unidades de análise a nível organizacional. 

                                                 
2 Como foi exposto no capítulo 4, o DGFSS (criado em 1979) deu lugar ao IGIF (em 1993) que, por sua vez, foi substituído 

pela atual ACSS (desde 2007), mas todos estes organismos, em períodos diferentes, tiveram competências diretas sobre a CG 

do SNS relativa a todos os hospitais públicos portugueses, excetuando os hospitais PPP (a partir de 2009) cujos interlocutores 

diretos por parte do parceiro Estado são as Administrações Regionais de Saúde. 

 

CONTEXTO: CG nos hospitais públicos portugueses 

Caso único  Casos múltiplos  

Única 

unidade  

de análise 

Múltiplas 

unidades 

de análise 

Caso: NCG nos hospitais públicos portugueses 

Unidades de análise (nível setor organizacional):  

DGFSS – Departamento de Gestão Financeira 

dos Serviços de Saúde (1979-1993); 

IGIF – Instituto de Gestão Informática e 

Financeira da Saúde (1993-2007); 
ACSS – Administração Central do Sistema de 

Saúde, Instituto Público (2007-2011). 

Unidades de análise (nível organizacional):  

Hospitais SPA; 

Hospitais EPE; 

Hospitais PPP. 

Unidades de análise (nível político e económico):  
Ministérios governamentais; 
UMHSA – Unidade de Missão dos Hospitais SA 

(2003-2005). 
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A revisão de literatura sobre teoria institucional e sobre a temática MCG, 

respetivamente nos segundo e terceiro capítulos, não serviu apenas para definir e guiar o caso, 

identificar as possíveis unidades de análise, suportar a pergunta geral de investigação e 

perspetivar a recolha de evidência. Esse enquadramento teórico servirá também para 

interpretar e generalizar analiticamente os resultados obtidos no estudo das regras e das 

práticas subjacentes envolvidas. Neste sentido, o método de estudo de caso é muito poderoso 

para identificar problemas a investigar e desenvolver generalizações teóricas (Covaleski et al., 

2003). Um estudo de caso em investigação interpretativa não permite obter generalizações 

estatísticas sobre uma população, mas apenas generalizações analíticas (proposições teóricas), 

ou seja, generaliza-se uma teoria quando esta explica um estudo de caso ou modifica-se a 

teoria que se mostra incapaz de explicar um estudo de caso (Ryan et al., 2002; Yin, 2009). 

Neste tipo de investigação, há sempre que avaliar o contributo do mesmo para a teoria que lhe 

serviu de enquadramento, validando-a, rejeitando-a ou alterando-a, isto é, confrontando os 

resultados obtidos com o enquadramento teórico (Yin, 2009).  

 Compreender a complexidade da MCG em organismos individuais requer métodos de 

investigação que consigam identificar e aclarar o carácter multidimensional do contexto 

institucional, os diferentes níveis em que o poder é exercido e os meios pelos quais a mudança 

influencia os processos organizacionais (Burns & Scapens, 2000). Os estudos interpretativos 

têm verificado como a CG é frequentemente envolvida em processos de legitimação (e.g., 

Moll & Hoque, 2011). A natureza epistemológica da MCG, entre evolucionária ou 

revolucionária, pode determinar o método de investigação (Burns & Vaivio, 2001). Por outras 

palavras, ao passo que a mudança revolucionária exige uma recolha intensiva de dados 

durante essa “revolução”, a evolução capta-se melhor com recurso a estudos de caso 

históricos. Uma investigação histórica tem o potencial de contribuir para expandir o 

conhecimento sobre a MCG (e.g., Luft, 1997 e 2007). Tal método de estudo é adequado para 

investigar processos de mudança incremental cujos resultados são a continuidade, ou seja, 

uma reprodução por adaptação (Streeck & Thelen, 2005). 

 Para finalizar esta etapa do design do estudo de caso da NCG nos hospitais públicos 

portugueses, cumpre referir os critérios usados para garantir a qualidade do mesmo, 

nomeadamente a construção da validade do modelo, da validade interna, da validade externa e 

da fiabilidade (Yin, 2009). Relativamente à validade do modelo, os conceitos associados à 

preparação e utilização da informação, assim como os processos e fenómenos subjacentes, 

foram todos tratados na revisão da literatura. Em relação aos dados, no período anterior ao 

PCAH foi adotada uma análise essencialmente documental, de tipo histórica; no período do 
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PCAH a dupla fonte de dados (documentos e entrevistas) também concorre para a validade do 

modelo nesta fase de design do estudo de caso. No que se refere à validade interna, a 

inferência das motivações para os comportamentos observados testará os padrões de análise 

(pattern-matching) apresentados no enquadramento teórico. 

Em termos de validade externa, a preocupação em garantir o uso da revisão de 

literatura, não só em termos de teoria institucional, mas também de MCG, foi no sentido de 

que os processos e os resultados fossem interpretados à luz da teoria. Apesar do estudo de 

caso ser limitado em termos de generalização estatística, este método tem a vantagem de 

permitir a generalização contextual através da observação e análise em profundidade de 

fenómenos sociais complexos (Lukka & Kasanen, 1995). Por fim, quanto à fiabilidade do 

estudo de caso, esta depende da minimização de erros potenciais, mas a recolha de evidência 

em múltiplas fontes, através de entrevistas e de documentos diversos (legislação oficial e 

relatórios formais divulgados pelo Ministério da Saúde e pelo Tribunal de Contas) permite dar 

credibilidade à base de evidência. Em relação às entrevistas, por questões de credibilidade, 

houve a preocupação de as gravar, quando possível, redigir e, posteriormente, validar o texto 

final junto dos entrevistados, de acordo com a sugestão de Saunders et al. (2003). 

5.2.3. Preparação para a recolha de evidência 

Um estudo de caso é um método de investigação e não apenas um estilo de recolha de dados 

ou uma técnica analítica (Berg, 2004). A capacidade do investigador, as medidas 

preparatórias, o protocolo do estudo de caso e um estudo de caso-piloto são aspetos que Yin 

(2009) salienta ainda na fase de preparação para recolha de evidência em estudos de caso. Em 

relação ao último aspeto, tal estudo-piloto não foi realizado porquanto a sua recomendação é 

mais pertinente em investigação de casos múltiplos em que a unicidade ou a complexidade de 

um caso-piloto pode assumir-se como “laboratório” (Lukka & Kasanen, 1995; Yin, 2009). 

Ora, o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses foi delineado como único em estudo, 

embora ramificado por diferentes unidades de análise que para ele concorreram. 

 A par dos trabalhos preparativos para a recolha de evidência documental 

(nomeadamente, Ministério da Saúde, 2006a, Ministério da Saúde, 2006b e 2007a; Tribunal 

de Contas, 2006a) foi equacionada a possibilidade de recolha de evidência proveniente de 

entrevistas, porquanto a triangulação de dados, com recurso a mais do que uma fonte de 

evidência, é metodologicamente aconselhada (Ryan et al., 2002; Yin, 2009). A experiência do 

investigador como membro executivo do conselho de administração de um hospital-empresa 
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português, no triénio 2002-2005, com responsabilidades, entre outras, pelos serviços 

financeiros e pelo serviço de planeamento e controlo de gestão, contribuíram muito 

positivamente para a capacidade do investigador em preparar a recolha de dados deste 

presente estudo de caso. Esta experiência, sendo útil como fator de preparação para a recolha 

de evidência deste estudo, não foi considerada como mais uma fonte de dados – observação 

participante – com base em três argumentos. Primeiro, o início desta investigação foi posterior 

ao término do mandato executivo, apesar do período 2002-2005 também fazer parte deste 

estudo de caso. Segundo, houve dedicação às funções executivas e não ao registo efetivo de 

dados com o rigor exigido a um observador/investigador. Finalmente, o hospital-empresa em 

que o investigador foi executivo colaborou nesta investigação, disponibilizando-se para as 

entrevistas, tendo sido usados procedimentos para preparação da recolha de dados similares 

aos restantes hospitais. 

 Quanto às medidas preparatórias, estas referem-se, essencialmente, ao cuidado na 

proteção das fontes entrevistadas e ao treino prévio para o estudo de caso final, mesmo que 

necessite de ajustamentos posteriores (Yin, 2009). Neste sentido, na realização da primeira 

entrevista, com questões que se revelaram demasiado longas, demasiado estruturadas e em 

que foram retiradas notas de redação no próprio dia, a possibilidade de gravação nem sequer 

foi solicitada ao entrevistado por algum “pudor” do próprio entrevistador principiante. Porém, 

nas entrevistas seguintes, os receios em solicitar gravação mostraram-se infundados e, 

terminadas as entrevistas, apenas mais dois entrevistados recusaram que a entrevista fosse 

gravada. Também o guião final das entrevistas foi simplificado, após a experiência da 

primeira entrevista, sem perder as questões fundamentais e garantindo a confidencialidade dos 

entrevistados. 

 Um protocolo do estudo de caso é considerado a melhor forma para dar fiabilidade a 

um estudo e pode compreender quatro secções distintas: introdução, procedimentos para 

recolha de evidência, design básico e questões específicas para os inquiridos (Yin, 2009). A 

pergunta geral de investigação, fundamentada na revisão de literatura mais relevante, inclui-se 

na introdução do protocolo. Relativamente aos procedimentos para recolha de evidência, para 

além da legislação disponível online, a pesquisa de documentos nas páginas oficiais do 

Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas mostrou-se de fácil acesso online, o mesmo 

acontecendo com a pesquisa de contactos para solicitar entrevistas, por correio eletrónico ou 

por telefone, na ACSS e nos hospitais. 

A preparação das entrevistas foi mais trabalhosa, exigindo a elaboração de tabelas de 

contactos e documentos para organizar uma caracterização básica de todos os eventuais 
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entrevistados (organismo, identificação, função e contactos). Sendo as entrevistas realizadas 

na ACSS, em Lisboa, e nos hospitais de todo o país, o agendamento teve de ser efetuado, em 

muitos casos, com meses de antecedência, coordenando a disponibilidade dos entrevistados 

com a do investigador para efetuar e organizar viagens e entrevistas. O guião de entrevista e o 

equipamento de gravação também integraram estes cuidados de preparação.  

 Por fim, no que se refere às questões do protocolo, específicas para os inquiridos, o 

guião final semiestruturado envolveu questões práticas e questões de avaliação, conforme 

sugestão de Yin (2009). As primeiras abordaram as PCG hospitalar pública, baseadas no 

PCAH, fatores de influência, concretização de objetivos e comparação de práticas. As 

questões de avaliação dessas práticas centraram-se na utilidade, nas dificuldades de 

concretização, nas insuficiências, nas críticas e nas sugestões alternativas (ver guião das 

entrevistas no Apêndice 8).  

Todas as questões do guião de entrevistas foram dirigidas para obter dos entrevistados 

explicações em torno do “como” e do “porquê” das regras e das práticas, sempre no sentido 

de procurar o maior detalhe possível nas respostas. O enquadramento teórico, as influências 

do contexto de realização da entrevista, as limitações da memória humana, entre outros, foram 

aspetos tidos em conta na construção do guião de entrevista, conforme Foddy (2001). 

Todavia, este autor também salientou que embora as preocupações com a construção e 

preparação das perguntas possam reduzir o número de questões menos conseguidas, tal não é 

garantia para evitar potenciais problemas com as entrevistas. Tratando-se de seres humanos, 

os entrevistados não são agentes passivos, pois que as respostas podem refletir aquilo que 

sabem que o entrevistador quer saber, mas também o que o entrevistador pode fazer com a 

informação recolhida (Foddy, 2001). Considerou-se que um maior número de entrevistados e 

as garantias de anonimato dadas também poderiam reduzir estes potenciais problemas com a 

evidência verbal recolhida por entrevista.  

Para concluir, o protocolo do estudo de caso, explicado nos parágrafos anteriores, 

pode resumir-se na Tabela 5.1 seguinte: 

Tabela 5.1. Protocolo do estudo de caso: NCG nos hospitais públicos portugueses 

A. Introdução 

1. Revisão de literatura sobre teoria institucional; 

2. Revisão de literatura sobre MCG (incluindo MCG nos hospitais, em geral, e MCG nos hospitais 

públicos portugueses, em particular); 

3. Pergunta geral de investigação: como e porquê a NCG nos hospitais públicos portugueses surgiu e 

evoluiu? 

4. Revisão de literatura sobre metodologia. 
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Tabela 5.1. Protocolo do estudo de caso: NCG nos hospitais públicos portugueses (continuação) 

B. Procedimentos para recolha de dados 

1. Pesquisa e identificação de acessos a: 

1.1. Documentos do Ministério da Saúde: relatórios e base de dados dos elementos analíticos em sites 

oficiais; 

1.2. Legislação oficial direta ou indiretamente relacionada com a NCG nos hospitais públicos 

portugueses; 

1.3. Relatórios de auditoria do Tribunal de Contas; 

2. Pesquisa para solicitação de entrevistas: 

2.1. Identificação de contactos na ACSS; 

2.2. Identificação de contactos nos hospitais; 

3. Preparação das entrevistas: 

3.1. Lista e caracterização dos entrevistados (organismo, função, formação e contactos) 

3.2. Documentos de apresentação e solicitação de entrevista (por correio eletrónico e por ofício); 

3.3. Agendamento e organização das entrevistas e das viagens; 

3.4. Gravação das entrevistas mediante guião. 

3.5. Transcrição das entrevistas. 

C. Design do estudo de caso 

1. CG até ao PCAH (1954-1997): surgimento e mudança de regras na génese do PCAH; 

2. CG nos primeiros 14 anos de implementação e vigência do PCAH (1998-2011): mudança nas regras 

e efeitos nas práticas (sequências de autorreforço do PCAH); 

3. Reações e alternativas ao PCAH (2003-2011) (sequências reativas ao PCAH); 

4. Interpretações teóricas sobre o caso da NCG nos hospitais públicos portugueses; 

5. Discussão teórica sobre teoria institucional e MCG aplicada a hospitais públicos.  

D. Guião da entrevista 

Questões sobre as regras e as práticas de CG nos hospitais públicos portugueses (ver Apêndice 8). 

 

5.2.4. Recolha de evidência 

A pormenorização do recurso a fontes de evidência, assim como a identificação e 

caracterização dessas fontes, particularizando a evidência proveniente das entrevistas, são as 

duas secções de texto seguintes relativas à recolha de dados. 

Recurso a fontes de evidência 

Diversos autores (e.g., Quivy & Campenhoudt, 2005) de manuais de procedimentos 

metodológicos para investigação em ciências sociais, embora não especificamente em estudos 

de caso, sobre esta etapa da recolha de evidência referem que é necessário responder a três 

questões: Que evidência recolher? Como recolher essa evidência? Evidência sobre quem? 

Porém, no método do estudo de caso, embora se responda às três questões atrás referidas, a 

exposição separada a cada questão é menos linear que noutros métodos, pois o estudo de caso 

encerra uma abordagem metodológica própria e não é apenas um método para recolha e 

tratamento de dados (Ryan et al., 2002). Por isso, Yin (2009) sugere que, seguindo o 

protocolo do estudo de caso, a pergunta de investigação (ou perguntas específicas) guie os 

procedimentos para uma recolha de evidência que deverá obedecer a três princípios: usar 
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múltiplas fontes de evidência, criar uma base de dados do estudo de caso e garantir uma 

cadeia de evidência. 

 Sendo a NCG nos hospitais públicos portugueses o caso em estudo, a identificação 

sobre de quem se pretende evidência começou na preparação da recolha da mesma. A recolha 

de evidência por entrevista direcionou-se para os preparadores ou responsáveis pela CG 

instituída conforme PCAH, ou seja, só a nível do setor organizacional e a nível das 

organizações. Assim, enquanto a evidência documental foi usada nos três níveis 

organizacionais: político e económico, setor organizacional e organizações (e.g., Ruef & 

Scott, 1998; Dillard et al., 2004), a evidência por entrevistas foi apenas obtida ao nível 

organizacional e ao nível do setor organizacional. Tal deve-se às dificuldades em entrevistar 

figuras ao nível político na recolha de evidência para investigação académica. 

 Quanto às fontes de evidência, a riqueza dos fenómenos sociais envolve muitas 

variáveis e, em estudos de caso, uma tática fundamental é o recurso a mais que uma fonte de 

dados que convirjam para um facto em estudo (Yin, 2009). O uso de múltiplos pontos de 

vista, comummente chamado de triangulação, não se aplica apenas à triangulação de dados 

(múltiplas fontes de evidência), pois também pode haver triangulação de investigadores 

(vários investigadores tendem a reduzir a subjetividade da interpretação), de teorias 

(diferentes abordagens teóricas subjacentes) e de metodologias (diversas perspetivas 

metodológicas) (Stake, 1995; Berg, 2004). A múltipla fonte de evidência ajuda a uma 

abordagem mais válida do fenómeno social (Modell, 2005). 

Na triangulação de evidência, tal não significa que se procure os mesmos dados por 

distintas fontes, mas antes que os dados provenientes de origens diversas possam explicar o 

facto em investigação (Ryan et al., 2002; Yin, 2009). Em estudos de caso, das seis fontes de 

evidência comummente usadas – documentação, registos de arquivo, entrevistas, observações 

diretas, observação participante e artefactos físicos (Yin, 2009), a maioria dos estudos refere 

apenas duas ou três fontes para esta triangulação. A dupla fonte de evidência – documentos e 

entrevistas semiestruturadas – é frequentemente usada na explicação de processos de 

implementação dos mais diversos sistemas de controlo de gestão (e.g., Pimentel & Major, 

2009; Sharma et al., 2010), incluindo processos com evidência de busca de legitimidade e de 

eficiência no setor público (Kaperskaia, 2008), por exemplo. 

 A evidência proveniente das entrevistas usou uma abordagem retrospetiva, 

questionando os entrevistados para explicar eventos que experimentaram no passado e até ao 

dia da entrevista. Dado que a memória humana pode ser parcial, complementou-se a fonte de 

dados com a análise documental para uma efetiva triangulação de fontes de dados cujo 
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desafio torna este tipo de método “hard”, mesmo que a investigação clássica 

predominantemente quantitativa a considere “soft” (Ryan et al., 2002; Yin, 2009). Fazer 

estudos qualitativos, rotulados por alguns positivistas com clichés como “contar histórias”, é 

uma atividade não só empírica, mas também profundamente teórica (Ahrens & Chapman, 

2006). 

Identificação e caracterização das fontes de evidência 

Tendo a questão geral de investigação sido suportada no enquadramento teórico, o presente 

estudo recorreu a duas fontes de evidência – documentos e entrevistas – que sinteticamente se 

expõem na Tabela 5.2 seguinte: 

Tabela 5.2. Fontes de evidência: documentos e entrevistas 

Documentos 

- Leis n.º 56/79, n.º 8/90, n.º 48/90, n.º 27/2002 e n.º 2120(1963); 

- Decretos-Lei n.º 39805(1954), n.º 43853(1961), n.º 46301(1965), n.º 48357 (1968), n.º 48358(1968), n.º 

305/71, n.º 742/74, n.º 585/76, n.º 737/76, n.º 47/77; n.º 129/77, n.º 264/78, n.º 513 T1/79, n.º 525/80, n.º 233-

A/81, n.º 357/82, n.º 459/82, n.º 19/88, n.º 410/89, n.º 155/92, n.º 10/93, n.º 11/93, n.º 335/93, n.º 218/96, n.º 

232/97, n.º 151/98, n.º 166/98, n.º 35/99, n.º 44/99, n.º 157/99, n.º 207/99, n.º 374/99, n.º 272/2002, n.º 

281/2003, n.º 93/2005, n.º 233/2005, n.º 212/2006, n.º 219/2007, n.º 19/2010, 29-A/2011 e n.º 108/2011; 

- Portarias n.º 898/2000, n.º 132/2003, n.º 816/2004 e n.º 19221(1962); 

- Despacho n.º 10601/2011de 16 de agosto, publicado em 24 de agosto; 

- Despacho do Secretário de Estado da Administração de Saúde: Comissão de Normalização do Plano Oficial 

de Contabilidade para os Serviços de Saúde (POCSS); 

- Despacho do Secretário de Estado da Saúde: Nova Comissão de Normalização do POCSS; 

- Despacho do Ministro dos Assuntos Sociais que aprovou o POCSS/80; 

- Despacho da Secretaria de Estado da Administração de Saúde que aprovou o POCSS/91; 

- PCAH – Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais (1.ª, 2.ª e 3.ª edições oficiais); 

- PCAH – (projeto provisório de 3.ª ed. – não oficial); 

- Circulares normativas (adendas à 3.ª ed. do PCAH) n.º 8/2009, n.º 11/2009, n.º 3/2011 e n.º 27/2011; 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2003; 

- Documento da Unidade de Missão Hospitais SA (Federação Nacional dos Médicos, 2003); 

- Ofício interno, datado do ano 2011, não publicado pela ACSS: Projeto-piloto SCAH; 

- Instruções para a organização e documentação das contas dos serviços e estabelecimentos de saúde 

dependentes do Ministério dos Assuntos Sociais (Ministério das Finanças, 1983); 

- Relatórios do Ministério da Saúde (e.g., IGIF, ACSS, Comissões e de Grupos Técnicos diversos); 

- Base de dados de elementos analíticos do Ministério da Saúde; 

- Relatórios do Tribunal de Contas n.º 38/1999, n.º 10/03, n.º 20/2006, n.º 15/2009, n.º 11/2010, n.º 32/2010, n.º 

30/2011, n.º 17/2011 e n.º 16/2011. 

Entrevistas  
Totalidade das entrevistas: 58. 

 Como as entrevistas ocorreram em 2011, à exceção da primeira que foi realizada em 

2008, esta evidência refere-se mais ao período de implementação do PCAH. Inversamente, o 

período histórico que antecedeu o PCAH baseou-se, essencialmente, na análise de 

documentos legais. Contudo, a evidência documental é transversal em toda a investigação, 

atendendo à normalização dos últimos anos do estudo e aos relatórios divulgados. Os 

documentos a que se refere a Tabela 5.2 acima relacionam-se com a criação e mudança na 
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normalização em estudo, mas as entrevistas realizadas também se mostraram de interesse para 

compreender comportamentos difíceis de captar em documentos. Saliente-se que quatro dos 

entrevistados, para além de trabalharem na preparação da CG dos hospitais, também 

participaram ativa e diretamente nos trabalhos de criação, implementação ou revisão do 

PCAH. 

 A compreensão das práticas sociais exige um termo comparativo com as regras 

formais subjacentes. Por isso, a par da legislação oficial referida como fonte de evidência, 

foram incluídos os relatórios formais do Ministério da Saúde
3
 (incluindo relatórios produzidos 

por entidades que integram o Ministério, nomeadamente Grupos Técnicos, Comissões, 

DGFSS, IGIF e ACSS que indicam o Ministério da Saúde como autor corresponsável), a base 

com dados analíticos do Ministério da Saúde e os relatórios de auditoria do Tribunal de 

Contas como fonte de evidência documental. Yin (2009) enfatizou a relevância deste tipo de 

estudos ou avaliações formais como suporte documental para apoiar a evidência recolhida por 

entrevista e vice-versa.  

 O recurso a entrevistas semiestruturadas visou recolher o relato de quem, nos hospitais 

públicos e na ACSS, prepara ou é responsável pela CG normalizada. A nível do setor 

organizacional, os entrevistados foram funcionários e dirigentes da ACSS. A nível dos 

hospitais (organizações), os entrevistados foram funcionários dos serviços financeiros ou dos 

serviços de planeamento e controlo de gestão (ou afins) ou membros do conselho de 

administração, desde que responsáveis pelo pelouro da contabilidade. Considerou-se serem 

estes os informantes-chave para a obtenção de evidência. É certo que o ponto de vista dos 

potenciais utilizadores da informação gerada também seria interessante para o estudo 

aprofundado num ou noutro hospital. No entanto, como a questão geral de investigação se 

centrou no caso da NCG, a opção não foi estudar apenas um ou outro hospital 

individualmente e suas subunidades organizacionais, nomeadamente os diretores de serviços 

clínicos (médicos) ou outros responsáveis, potencialmente utilizadores de informação de CG. 

A opção por entrevistar os preparadores ou responsáveis pela CG implementada 

baseada na normalização teve uma dupla perspetiva: por um lado, tais entrevistados têm 

experiência sobre o processo de produção desta informação, e, por outro lado, também 

conhecem o destino da informação de CG que é produzida. Desta forma, considerou-se que o 

                                                 
3 Por norma, os relatórios formais do Ministério da Saúde indicam este Ministério como autor, ou seja, o Ministério da Saúde 

assume-se como uma entidade corresponsável pela autoria dos relatórios dos seus serviços centrais (DGFSS, IGIF ou ACSS) 

ou dos Grupos Técnicos e Comissões por si nomeados. Por conseguinte, nas citações de referências de todo o texto da tese 

considerou-se sempre o Ministério da Saúde como autor dos relatórios. Porém, na lista final das referências bibliográficas 

também se incluiu a identificação específica dos serviços centrais (DGFSS, IGIF ou ACSS), do Grupo Técnico ou da 

Comissão, nomeados pelo Ministério da Saúde para funções, estudos ou projetos concretos. 
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recurso a estas entrevistas atendeu a critérios de credibilidade das fontes, confiabilidade das 

interpretações, transferibilidade das mesmas para outros casos e uma conformidade de 

procedimentos de investigação suscetível de ser corroborada por outros estudos similares, 

como advertiram Covaleski et al. (1996). 

 Após a primeira entrevista não gravada a um responsável pela contabilidade na ACSS, 

realizada em 2008, a solicitação de mais entrevistas foi feita em três fases. A primeira foi feita 

por correio eletrónico diretamente aos responsáveis pela CG na ACSS e em seis 

estabelecimentos hospitalares geograficamente próximos do local de trabalho do investigador 

(zona norte de Portugal), com a ajuda de contactos pessoais, tendo sido realizadas no primeiro 

semestre de 2011. Após redação das primeiras entrevistas gravadas, considerou-se que, sendo 

possível, era de interesse para a investigação alargar o número de entrevistas aos 

preparadores/responsáveis pela CG baseada no PCAH do restante território de Portugal 

continental. Assim, na segunda fase (início do segundo semestre de 2011), dada a decisão de 

alargar o número de unidades de análise, a solicitação de entrevista foi dirigida, por correio 

eletrónico, aos responsáveis pela CG dos restantes estabelecimentos hospitalares (ver 

Apêndice 9). Finalmente, numa terceira fase (setembro de 2011), foi solicitada autorização 

aos presidentes dos conselhos de administração dos hospitais, nos casos em que ou os 

entrevistados ainda não tinham respondido ao primeiro contacto ou haviam pedido 

expressamente que a solicitação para a realização da entrevista fosse dirigida aos conselhos de 

administração para uma autorização formal (ver Apêndice 10). 

 As entrevistas foram todas realizadas cara a cara, quer a primeira (em 2008) quer as 

restantes (em 2011), com deslocação do investigador por todo o país aos locais de trabalho 

dos entrevistados. Mesmo que muitas entrevistas tenham sido agendadas com vários meses de 

antecedência, alguns estabelecimentos foram excluídos deste estudo, ou porque informaram 

indisponibilidade, após insistência por telefone, ou porque foram adiando e protelando a 

decisão de conceder ou não a entrevista até ser ultrapassado o prazo limite de viabilidade da 

mesma (fim do ano 2011). Realizadas todas as entrevistas, a Tabela 5.3 permite aferir as 

unidades de análise que foram entrevistadas no conjunto dos hospitais. 
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Tabela 5.3. Tipo de unidades de análises e entrevistas 

Tipo 

N.º total de 

hospitais 

(30/06/2011) 

% 

N.º de 

hospitais 

entrevistados 

% 

N.º de 

entrevistas 

obtidas (a) 
% 

N.º de 

hospitais 

excluídos 

% 

ACSS -  -  3 5 -  

Hospitais SPA 9 17 7 15 8 14 2 29 

Hospitais EPE 41 77 36 78 44 76 5 71 

Hospitais PPP 3 6 3 7 3 5 0 0 

Total 53 100 46 100 58 100 7 100 

 (a) Na ACSS foram realizadas 3 entrevistas; nos hospitais, em regra, foram realizadas uma entrevista por cada 

hospital. Excetuando 1 hospital SPA com 2 entrevistados e 8 hospitais EPE com 2 entrevistados em cada. Estes 8 

hospitais, apesar de só ter sido solicitado um entrevistado, disponibilizaram 2 entrevistados pelo facto de ambos 

terem competências repartidas ou complementares em termos de CG. Esta disponibilidade inesperada daqueles 8 

hospitais demonstrou empenho e preocupação por dar respostas o mais completas possível, juntando 

responsáveis e/ou técnicos, razão pela qual esta “quebra” de homogeneidade no procedimento não foi 

considerada prejudicial para a recolha de dados, antes pelo contrário. Só uma das entrevistas foi realizada em 

2008 (na ACSS), as restantes 57 foram realizadas no ano 2011. 

 A Tabela 5.3 acima é meramente informativa sobre as 47 unidades de análise (ACSS e 

46 hospitais) alvo das entrevistas. O maior número de entrevistas ocorreu nos hospitais EPE e 

apenas 13% (7 num total de 53) dos hospitais públicos portugueses não foram incluídos no 

estudo. Dos 7 hospitais excluídos da investigação, a maior parte (6 em 7) pertencem à 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (identificados no Apêndice 11). 

A Tabela 5.4 destina-se a caracterizar os entrevistados e as entrevistas. 

Tabela 5.4. Caracterização dos entrevistados e das entrevistas 

Função 

Entrevistados Entrevistas 

N.º % 

Experiência 

(média em 

anos) 

Duração (a) 

(média em 

minutos) 

Texto (b) 

(média em 

palavras) 

Membro do conselho de administração 3 0,052 19,67 78,33 5629,00 

Responsável dos serviços financeiros (c) 25 0,431 12,40 80,04 3920,12 

Responsável do serviço de planeamento 

e controlo de gestão (ou afins) (d) 
9 0,155 7,89 77,44 4190,67 

Técnico superior dos serviços 

financeiros (c) 
12 0,207 13,58 64,33 2702,33 

Técnico superior do serviço de 

planeamento e controlo de gestão 
5 0,086 12,00 72,20 2746,20 

Técnico dos serviços financeiros 4 0,069 21,75 60,00 2450,25 

Total 58 1,000 12,93 74,24 3595,97 

(a) Duração total das entrevistas: 4306 minutos (aproximadamente 72 horas). 

(b) Texto das entrevistas gravadas (redação integral) e não gravadas (notas de redação); Totais: 1.087.464 

caracteres, 208.566 palavras e 400 páginas A4, com tamanho 12 e espaçamento simples. 

(c) Três entrevistas não foram gravadas: duas na função “responsável dos serviços financeiros” e uma na função 

“técnico superior dos serviços financeiros”. As restantes 55 foram gravadas (texto em redação integral). 

(d) Nomenclaturas afins, conforme regulamentos internos: serviços ou gabinetes de planeamento e controlo, de 

informação de gestão, de apoio à gestão, de planeamento e estatística, de planeamento e informação, de 

planeamento, apoio e controlo de gestão, de análise de gestão, de assessoria e gestão, de estudos, planeamento e 

informação, de planeamento, assessoria e controlo de gestão. 
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 Da Tabela 5.4, destaca-se que a CG implementada nos hospitais públicos estudados foi 

maioritariamente preparada nos serviços financeiros, entre responsáveis e técnicos, sendo 

poucos os serviços de planeamento e controlo de gestão, existentes em quase todos os 

hospitais, que assumiram essa responsabilidade. Todos os entrevistados, para além de estarem 

em atividade no momento das entrevistas, tinham maioritariamente formação superior e 

muitos anos de experiência até ao ano 2011. Naturalmente que os responsáveis dos serviços 

de planeamento e controlo de gestão têm menos anos de experiência, dado que estes serviços 

só foram criados após a empresarialização nos regulamentos internos dos hospitais SA. 

Acrescente-se que 64% dos entrevistados (37 num total de 58) tinha mais de 10 anos de 

trabalho na CG hospitalar pública e 33% (19 num total de 58) tinha mais de 15 anos de 

trabalho na contabilidade do hospital, ou seja, antes da implementação do PCAH. Em média, 

as entrevistas duraram cerca de 1 hora e 14 minutos (74,24 minutos), tendo resultado uma 

evidência em texto de 3596 palavras redigidas em média por cada entrevista. 

À medida que decorriam as entrevistas (95% gravadas) ocorridas no ano 2011, o texto 

proveniente das mesmas foi sendo redigido e, no final, enviado a todos os entrevistados para 

validação, conforme sugestão metodológica de Saunders et al. (2003). O texto redigido, 

enviado aos entrevistados, foi precedido de 11 notas explicativas de redação, prévias ao texto 

que foi antecipado de um código, comprometendo o investigador com padrões éticos de 

confidencialidade e anonimato sobre a identidade dos entrevistados (ver Apêndice 12). A 

maior parte dos entrevistados reviu-se na redação da entrevista enviada e apenas 8,6% (5 em 

58) sugeriu pequenos ajustamentos (de factos, de linguagem ou de proteção da 

confidencialidade), num número de frases muito reduzido, que foram todos aceites pelo 

investigador com consequente reenvio do texto revisto para nova validação (ver Apêndice 

13). 

 O texto que resultou das entrevistas, validado pelos entrevistados (Saunders et al., 

2003), revelou-se uma útil fonte de evidência, com detalhes reveladores sobre práticas, 

processos e resultados de MCG nos hospitais públicos portugueses. A par dos dados 

recolhidos nos documentos (elementos quantitativos e texto), organizados em ficheiros de 

apoio, também o texto das entrevistas redigidas foi organizado numa base de evidência para 

consulta e extração de peças específicas (citações) a intercalar na narrativa própria da parte 

empírica como fonte de evidência. Essa base de dados final reuniu ficheiros que a Tabela 5.5 

agrupa por assuntos: 
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Tabela 5.5. Assuntos na base de dados final do estudo de caso 

Relativo a documentos 

(Tabelas, Figuras e texto) 

 Relativo a entrevistas 

(Tabelas e texto) 

- Sínteses de legislação oficial com referências 

associadas ao PCAH; 

- Organograma da ACSS; 

- Notas sobre elementos da base de dados dos 

elementos analíticos da ACSS; 

- Sínteses parciais e citações integrais de relatórios 

do Ministério da Saúde (incluindo tabelas, 

preâmbulos e notas) e do Tribunal de Contas. 

 - Caracterização das entrevistas; 

- Caracterização dos entrevistados; 

- Primeiras versões das entrevistas; 

- Notas de revisão e redação; 

- Entrevistas revistas; 

- Versões finais das entrevistas. 

 

 

 Finalmente, refira-se que a cadeia de evidência atrás apresentada, guiada pela pergunta 

geral de investigação suportada na literatura, passando pelo protocolo do estudo de caso e pela 

base de dados para apoio da narrativa final da investigação, se enquadra nos procedimentos 

para garantir a credibilidade de um estudo de caso defendidos por Yin (2009).  

5.2.5. Análise da evidência 

Para a análise da evidência, optou-se pela estratégia de seguir a pergunta geral de investigação 

de forma cronológica e, em termos de técnicas analíticas, o estabelecimento de padrões de 

análise (pattern-matching) foi considerado a técnica mais adequada (Yin, 2009). A análise da 

cronologia dos eventos, nomeadamente nos diplomas que antecederam e aprovaram a criação 

do PCAH até à última adenda, mostrou-se apropriada, atendendo às diferentes alternativas de 

estratégias e de técnicas sugeridas por Yin (2009). Este autor acrescentou ser fundamental, 

nesta análise, distinguir claramente evidência de interpretações (resultados). Tendo por base a 

cronologia das principais mudanças nas regras e/ou nas PCG, a análise histórica da evidência 

foi considerada pertinente (Thelen & Steinmo, 1998; Gomes & Rodrigues, 2009). 

Ryan et al. (2002), também sobre a análise da evidência em investigação empírica, 

referiram-se à realização de três testes: fiabilidade de procedimentos – sempre que o respeito 

dos procedimentos conduzir diferentes investigadores aos mesmos resultados –, a 

transferibilidade – capacidade dos resultados serem obtidos noutros estudos – e a validade 

contextual associada à credibilidade da evidência, particularmente a triangulação de dados já 

referida atrás na parte da recolha de evidência. Os instrumentos de apoio à análise da 

evidência, particularmente software diverso para localizar palavras, frases, códigos, 

frequência de ocorrências, entre outros, tanto podem ser extremamente úteis como 

irrelevantes, dado que o principal analista nos estudos de caso tem de ser o investigador, numa 

narrativa com princípio, meio e fim (Yin, 2009). A análise considerará a dupla fonte de 
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evidência, distinguirá evidência de interpretação (resultados), eventualmente com 

interpretações alternativas sustentadas na literatura, no sentido de obter a máxima qualidade 

possível, conforme observação de Yin (2009) que reconhece ser esta a fase mais difícil nos 

estudos de caso. 

5.2.6. Redação do estudo de caso 

A investigação por estudo de caso é, em grande medida, redação, não apenas do texto final 

que culmina na análise e interpretação, mas também de todas as fases prévias que envolvem 

redação, desde as primeiras notas no momento de planeamento do estudo, passando pela 

redação da evidência (Ryan et al., 2002). Ainda não existe uma forma estereotipada de 

redação em estudos de caso. Contudo, a opção por uma composição escrita em que a parte 

empírica segue as questões de investigação (gerais ou específicas) é recomendada por 

diversos autores (e.g., Ryan et al., 2002; Yin, 2009), pelo que foi também esta a opção neste 

estudo. Por conseguinte, o design do estudo de caso, elaborado no protocolo que integrou a 

preparação para a recolha de evidência, seguiu a pergunta geral de investigação previamente 

definida. 

 Para a narrativa da parte empírica do presente estudo de caso, optou-se pelo recurso 

aos conceitos abordados na revisão de literatura, particularmente em termos de teoria 

institucional (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Thelen, 1999; Torfing, 2001; Scapens, 2006). 

Este enquadramento teórico procurou captar os fatores de influência na mudança de regras e o 

efeito nas práticas de CG. Face às iniciativas reformadoras no setor público, conhecer as 

mudanças em cada organismo individual implica uma perspetiva das pressões externas de 

nível macro. O caso em estudo sugere, à partida, uma preponderância dos fatores de origem 

exógena.  

 A consciência para a importância da redação deverá permitir que a autenticidade 

(fundamentação em evidência), plausibilidade (convincente para o leitor) e criticidade (com 

desenvolvimentos teóricos) sejam características deste estudo de caso (Ryan et al., 2002). A 

redação assume uma tal importância para quem lê investigação qualitativa que Covaleski et 

al. (1996) consideraram haver uma espécie de impressionismo (usando a analogia da arte 

impressionista) no fruto desta investigação, pois que quem observa a obra também pode ver o 

investigador (artista). 
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5.3. Fundamentos teóricos 

Como foi referido no capítulo 2, os fundamentos teóricos das abordagens analíticas do novo 

institucionalismo – o institucionalismo histórico (e.g., Thelen, 1999; Fennings & Greenwood, 

2003; Asiskovitch, 2009) e o institucionalismo sociológico (e.g., e.g., Scott, 1987; DiMaggio 

& Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1991; Hall & Taylor, 1996) – num contexto de 

dependência de recursos (e.g., Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010; Amalou-

Döpke & Süb, 2014) foram as lentes teóricas consideradas adequadas para suportar o estudo 

do caso da NCG nos hospitais públicos portugueses. No institucionalismo histórico, a ênfase 

no contexto histórico (e.g., Fennings & Greenwood, 2003), nas relações de poder (e.g., Thelen 

& Steinmo, 1998; Asiskovitch, 2009), nas conjunturas críticas (e.g., Thelen, 1999; Torfing, 

2001; Mabee, 2011), na dependência de trajetórias (e.g., Hay & Wincott, 1998; Streeck & 

Thelen, 2005; Sydow et al., 2009), nas sequências de autorreforço e nas sequências reativas 

(e.g., Mahoney, 2000; Kickert, 2011) pode proporcionar os conceitos necessários à 

explanação da MCG (e.g., Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Ribeiro & Scapens, 2006; Robalo, 

2009). Também a integração de ideias políticas (e.g., estado social com SNS) na análise 

institucional (e.g., Hay & Wincott, 1998; Immergut & Anderson, 2008; Béland, 2009) integra 

o foco desta vertente do novo institucionalismo. O uso do institucionalismo histórico na 

investigação da MCG, quanto se sabe pela primeira vez, pode ser útil para interpretar os 

processos e os resultados da criação e evolução de instituições de CG relacionadas com o 

setor hospitalar público num determinado contexto histórico. 

Quanto ao institucionalismo sociológico, a ênfase na envolvente macro-organizacional 

(e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1991; Hall & Taylor, 1996), nas 

estratégias de legitimação (e.g., Covaleski et al., 1996; Scott, 2010), nos processos de 

isomorfismo (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Kaperskaia, 2008) e no fenómeno de loose 

coupling (e.g., Covaleski & Dirsmith, 1983; Orton & Weick, 1990; Meyer & Rowan, 1991; 

Carruthers, 1995; Moll & Hoque, 2011), associado a lógicas institucionais (e.g., Ocasio & 

Thornton, 1999; Mahoney & Thelen, 2010; Broschek, 2011; Thornton et al., 2012; Meyer et 

al., 2014) e à dependência de recursos (e.g., Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 

2010), também pode incluir conceitos úteis à explanação da MCG. Acresce que, no setor 

público, a relação de dependência de recursos relaciona-se com o conceito de legitimidade 

também tratado na teoria institucional (e.g., Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 

2010). Perante processos de reformas sociais encetados pelos Governos dos países, também 

pode interessar perceber a relação entre a função pública e os instrumentos de controlo dos 
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agentes (e.g., Peters et al., 2005; Barzelay & Gallego, 2006) a nível político-económico, a 

nível do setor organizacional e a nível de cada organização (e.g., Ruef & Scott, 1998. Dillard 

et al., 2004). Esta dinâmica institucional tanto pode ser no sentido da institucionalização (e.g., 

Fennings & Greenwood, 2003; Dillard et al., 2004) como no sentido da desinstitucionalização 

(e.g., Oliver, 1992; Dillard et al., 2004; Beckert, 2010) de práticas e de regras de CG. 

A triangulação teórica (institucionalismo histórico, institucionalismo sociológico e 

teoria da dependências de recursos) pode permitir compreender a mudança organizacional, 

tanto em termos de processos (incremental ou abrupta) como em termos de resultados 

(continuidade ou descontinuidade) (e.g., Scapens, 1994; Streeck & Thelen, 2005), incluindo a 

linha de investigação sobre MCG (e.g., Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Ribeiro & Scapens, 

2006; Robalo, 2009) abordada no capítulo 3. O caso da NCG nos hospitais públicos 

portugueses, entre 1954 e 2011, pode inserir-se nessa linha de investigação, quando o objetivo 

é explanar o como e o porquê da mudança num período concreto e num dado contexto 

histórico (e.g., Rodrigues et al., 2009). 
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CAPÍTULO 6: A NORMALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS PORTUGUESES NA GERAÇÃO DO PCAH 

(1954-1997) 

6.1. Introdução 

Tal como foi referido na metodologia, esta investigação sobre o caso da NCG nos hospitais 

públicos portugueses é assumidamente interpretativa, ou seja, pressupuseram-se três aspetos 

fundamentais referidos por Covaleski et al. (1996). Primeiro, as normas e as práticas 

subjacentes foram consideradas como socialmente construídas (ao invés de explorar questões 

mais técnicas). Segundo, entendeu-se que a teoria é a forma de compreender a prática e a 

ordem sociais. Terceiro, pressupôs-se que o conhecimento também pode ter uma interpretação 

subjetiva. Por isso, mesmo com todos os esforços metodológicos da investigação, as 

interpretações teóricas efetuadas, relacionadas com a evidência empírica, são assumidamente 

subjetivas (e.g., Chua, 1986). 

 Conforme proposta metodológica, o objetivo geral colocado a esta investigação foi 

compreender como e por que razões surgiu e evoluiu a NCG nos hospitais públicos 

portugueses. Em função da evidência encontrada nas regras formais analisadas, em 

consonância com a pergunta geral de investigação já anteriormente exposta, foram estudadas 

não só as regras explícitas de CG, mas também outros normativos legais que incluíram 

pormenores sobre as funções de planeamento, avaliação e controlo de gestão nos hospitais 

públicos portugueses. Essa evidência legal incide sobre regras de CG por si só, por um lado, e 

sobre a criação e desenvolvimento de estruturas legais com influência ou competência para 

criar, implementar e transformar aquelas regras, por outro. 

Os procedimentos formalmente prescritos e observáveis correspondem às regras em 

CG (e.g., Burns & Scapens, 2000; Johansson & Siverbo, 2009). Eventuais procedimentos 

informais não foram inseridos no conceito de regras em CG deste estudo, tendo em conta os 

autores citados. O estudo das regras formais permite compreender a mudança institucional 

(e.g., Barley & Tolbert, 1997; Burns & Scapens, 2000). Até ao surgimento da primeira edição 

do PCAH, esta investigação apenas estuda as regras formais de CG para enquadrar 

historicamente a geração daquele plano. Repare-se que a não inclusão do estudo das PCG 

subjacentes às regras não permite confrontar os comportamentos efetivos com a normalização 

instituída. No entanto, esse confronto far-se-á no próximo capítulo (capítulo 7) onde se 
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estudam as sequências de autorreforço das regras do PCAH, por um lado, por comparação 

com as práticas subjacentes, por outro. 

No período 1954-1979, legislação diversa, em matérias de contabilidade orçamental 

pública aplicável aos serviços de saúde portugueses, esteve na génese dos primeiros conceitos 

de CG dos serviços de saúde. Tais conceitos foram utilizados aquando da criação das regras 

de CG incluídas nas duas primeiras versões do POCSS, constituindo a génese da instituição 

PCAH aprovado em 1996 e revisto em 1997 para ser implementado a partir de 1998. As 

razões ou objetivos (porquê?) do surgimento e/ou da mudança nas regras são explanadas neste 

capítulo à medida que for exposto o processo de funcionamento (como?), em consonância 

com a necessária sequência cronológica dos factos estudados. 

6.2. Regras de Contabilidade de Gestão incluídas no POCSS: os genes da instituição 

PCAH no período 1954-1995 

De 1954 a 1976, mesmo que sem qualquer referência explícita a expressões como 

“contabilidade de custos”, “contabilidade analítica” ou “contabilidade de gestão”, alguns 

pormenores nas áreas de planeamento, avaliação e controlo (típicas da CG que abarca a 

contabilidade de custos e analítica) foram alvo de legislação diversa em matérias de 

contabilidade e Orçamento Geral do Estado. Nesta legislação avulsa de contabilidade 

orçamental pública de base de caixa, foi possível encontrar pormenores da génese para os 

primeiros conceitos de CG nos serviços de saúde de Portugal. Foi só no primeiro POC/77 – 

Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de fevereiro de 1977 – que surgiu, oficialmente e de forma 

explícita, a expressão “contabilidade de custos, analítica ou de gestão” (Ministérios do Plano e 

Coordenação Económica e das Finanças, 1977). O objetivo desta secção do capítulo é saber 

como e por que razões as normas (Leis, Decretos-Lei ou Portarias), contendo pormenores no 

âmbito da CG, surgiram e mudaram no período 1954-1995. Por esta razão, e para efeitos de 

contextualização, tomando em consideração a perspetiva teórica do institucionalismo 

histórico que estuda as instituições no seu contexto, também se fazem referências muito 

breves ao contexto social, económico e político, uma vez que tal contextualização foi 

apresentada e desenvolvida no capítulo 4. 

A génese dos primeiros conceitos de CG nos serviços de saúde públicos portugueses, 

encontrada na legislação de contabilidade orçamental pública, antecede o estudo do POCSS 

que teve uma primeira edição em 1980 e uma segunda edição em 1991. Ambas as edições 

(POCSS/80 e POCSS/91) continham partes de CG explicitamente separadas da contabilidade 
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financeira, nomeadamente contabilidade previsional (e.g., orçamentos de compras), 

contabilidade analítica de exploração e indicadores de gestão que constituíram, de facto, 

regras formais de CG. Assim, as regras formais de CG incluídas no POCSS/80 e no 

POCSS/91 foram os primeiros dois planos de CG setorial conhecidos em Portugal antes do 

surgimento da primeira edição do PCAH. 

6.2.1. Contabilidade orçamental pública de base de caixa na génese dos primeiros 

conceitos de Contabilidade de Gestão nos serviços de saúde portugueses (1954-1979) 

Este subponto desdobra-se em quatro secções de texto cronologicamente sequenciadas: 

primeiro, a criação de estruturas de organização hospitalar com competências de planeamento, 

avaliação e controlo de gastos públicos (1954-1967); segundo, pormenores de CG após a 

criação do Estatuto Hospitalar (1968-1976); terceiro, pormenores de CG no POC/77; por fim, 

a génese das regras de CG Hospitalar após a criação da Lei Orgânica Hospitalar e do SNS 

(1977-1979). 

Criação de estruturas de organização hospitalar com competências de planeamento, 

avaliação e controlo de gastos públicos (1954-1967) 

Um aumento de 50% no número de doentes internados, num período de 10 anos (1943-1953), 

fez com que a preocupação com o controlo do aumento dos gastos públicos se refletisse no 

Decreto-Lei n.º 39805, de 4 de setembro de 1954 (Ministério do Interior, 1954): 

De ano para ano tem aumentado o número de doentes submetidos a internamento. Em dez anos, 

de 1943 para 1953, verificou-se um acréscimo de cerca de 50 por cento: de 152111 para 224704 

assistidos (Ministério do Interior, 1954, p.971). 

 

Para travar a referida evolução nos encargos, a regra de controlo encontrada em tempo 

de ditadura, no art.º 1.º do citado Decreto-Lei n.º 39805, de 4 de setembro de 1954, foi passar 

a responsabilizar, em primeiro lugar, os próprios doentes assistidos e seus familiares pelo 

pagamento direto dos seus gastos hospitalares (Ministério do Interior, 1954): 

A responsabilidade pelos encargos de assistência prestada nos hospitais centrais, regionais e sub-

regionais atribui-se pela ordem seguinte: 1.º Aos próprios assistidos ou, se forem menores 

sujeitos ao pátrio poder, a seus pais; 2.º Ao cônjuge e aos parentes sujeitos à obrigação de 

alimentos […] 3.º Aos municípios, em relação aos assistidos indigentes e pobres com domicílio 

de socorro nos respectivos concelhos; 4.º Às instituições que houverem prestado a assistência, 

pelos seus fundos e receitas (Ministério do Interior, 1954, p.972). 
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De acordo com os art.º 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 43853, de 10 de agosto de 1961, foi 

criado um organismo público central (Direcção-Geral dos Hospitais) com ascendente 

hierárquico sobre os hospitais e com objetivos de planeamento, execução e controlo 

(Ministério da Saúde e Assistência, 1961): 

É criada no Ministério da Saúde e Assistência a Direcção-Geral dos Hospitais, à qual compete 

fomentar, orientar, coordenar e fiscalizar a acção dos estabelecimentos e instituições de saúde e 

assistência, oficiais ou particulares, que prossigam actividades hospitalares. […] Incumbe 

especialmente à Direcção-Geral dos Hospitais: a) Preparar os planos de actividade hospitalar e 

promover, orientar, coordenar e fiscalizar a sua execução (Ministério da Saúde e Assistência, 

1961, pp.995-996). 

 

As áreas de planeamento, avaliação e controlo para suporte à tomada de decisão, 

aludidas na evidência acima, são componentes que integram o conceito de CG a que se refere 

a literatura (e.g., Libby & Waterhouse, 1996; Swain et al., 2004; Atkinson et al., 2007; 

Horngren et al., 2008). A competência atribuída a estruturas hierárquicas com poder de 

decisão para criar e implementar regras de CG tem sido referenciada por diversos autores 

(e.g., Covaleski & Dirsmith, 1986; Caupers, 1994; Abernethy & Chua, 1996; Brignall & 

Modell, 2000; Ribeiro & Scapens, 2006). 

De acordo com a Portaria n.º 19221, de 5 de junho de 1962, os serviços centrais de 

secretaria da Direcção-Geral dos Hospitais integraram uma área de orçamento e contabilidade 

(Ministério da Saúde e Assistência, 1962). Contudo, foi a Lei n.º 2120, de 19 de julho 1963, 

relativa às bases da política de saúde e assistência, que determinou aplicar às instituições de 

serviços públicos de saúde as regras gerais de contabilidade dos serviços públicos 

(Presidência da República, 1963). Acresce que, conforme dispôs a base X deste diploma, toda 

a atividade hospitalar deveria integrar os hospitais (centrais, regionais e sub-regionais), os 

postos de consulta ou de socorros e os serviços auxiliares. 

Para execução do disposto na Lei n.º 2120, de 19 de julho de 1963, o Ministério da 

Saúde e Assistência deveria providenciar no sentido de os diplomas legais de administração e 

contabilidade dos serviços públicos serem adaptados à natureza das unidades hospitalares. Tal 

decorre dos sistemas contabilísticos se integrarem em contextos institucionalizados, 

nomeadamente o enquadramento legal (e.g., Scapens, 2006; Major & Ribeiro, 2009; Caria & 

Rodrigues, 2014). Em consequência, o anteriormente citado Decreto-Lei n.º 39805, de 4 de 

setembro de 1954, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 46301, de 27 de abril de 1965, que 

estabeleceu um regime financeiro específico para os serviços e instituições que visassem 

atividades de natureza hospitalar em obediência à referida Lei n.º 2120, de 19 de julho de 

1963 (Ministérios do Interior, das Finanças e da Saúde e Assistência, 1965). Assim, o regime 
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financeiro instituído por este normativo constituiu um conjunto de regras específicas de 

administração e contabilidade para as instituições públicas de natureza hospitalar a vigorar 

num período mínimo de três anos. 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 46301, de 27 de abril de 1965, a contabilidade 

instituída no regime financeiro seria “organizada por forma a garantir a fiscalização financeira 

da gestão e o apuramento dos seus resultados económicos” (Ministérios do Interior, das 

Finanças e da Saúde e Assistência, 1965, p.488). As regras incidiram sobre variadas formas 

de registos contabilísticos, nomeadamente cobertura de encargos, tabelas de preços dos 

serviços, responsabilidade e pagamento dos encargos, responsabilidades de terceiros e 

cobrança de débitos (Ministérios do Interior, das Finanças e da Saúde e Assistência, 1965). 

Este normativo remeteu para a Lei n.º 2120, de 19 de julho de 1963, atrás referida, que, por 

sua vez, estipulou que as instituições públicas de saúde deviam usar as mesmas regras gerais 

de contabilidade aplicáveis aos restantes serviços públicos. Ora, nesta altura, a reforma fiscal 

portuguesa de 1963, juntamente com a responsabilidade de prestação de contas públicas 

decorrente da adesão de Portugal à OCDE (em 1955), pressionaram no sentido da necessidade 

de normalização contabilística num contexto de necessidade de controlo das contas públicas 

em consequência da guerra do ultramar (Caria & Rodrigues, 2014). 

Quanto à tabela de preços dos serviços, o art.º 16.º, n.º 2, do referido Decreto-Lei n.º 

46301, de 27 de abril de 1965, consagrou que “o cálculo dos preçários deverá basear-se nas 

médias dos custos dos serviços e pode referir-se tanto a actos isolados de assistência como ao 

conjunto de serviços facultados a cada assistido” (Ministérios do Interior, das Finanças e da 

Saúde e Assistência, 1965, p.490). De acordo com esta evidência, tratou-se de uma referência 

normativa que associou a necessidade de uma contabilidade de custos médios em variados 

serviços hospitalares para servir de base aos preços de financiamento dos mesmos. Tal é 

consistente com a relação referida por diversos autores (e.g., Abernethy & Chua, 1996; Costa 

et al., 2008; Major & Cruz, 2013) entre os sistemas de financiamento dos hospitais e a 

informação proveniente dos sistemas de custeio. 

O art.º 45.º, n.º 1, do citado Decreto-Lei n.º 46301, de 27 de abril de 1965, estipulou 

ainda a criação de uma Comissão de Financiamento Hospitalar no Ministério da Saúde e 

Assistência com funções de planeamento anual de cobertura financeira e elaboração de 

estudos sobre financiamento hospitalar (Ministérios do Interior, das Finanças e da Saúde e 

Assistência, 1965). Para além do Ministro da Saúde e do Diretor-Geral dos Hospitais 

(Ministérios do Interior, das Finanças e da Saúde e Assistência, 1965), esta Comissão foi 

constituída por outros agentes sociais intervenientes: 
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b) Os directores-gerais de Administração Política e Civil do Ministério do Interior, da 

Contabilidade Pública, do Ensino Superior e das Belas-Artes, dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, da Previdência e Habitações Económicas, de Saúde e da Assistência; c) Um dos 

vogais que, na Comissão de Construções Hospitalares, representam o Ministério das Obras 

Públicas, a indicar pelo respectivo Ministro; d) Os presidentes das direcções da Federação de 

Caixas de Previdência e Abono de Família e da Caixa Nacional de Seguros de Doenças 

Profissionais; e) Os directores do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos, do 

Instituto Maternal, do Instituto de Saúde Mental, do Instituto de Sangue e do Instituto de 

Assistência aos Leprosos; f) O enfermeiro-mor dos Hospitais Civis de Lisboa, um representante 

dos hospitais escolares, um dos hospitais regionais e outro dos hospitais sub-regionais; g) Um 

representante dos estabelecimentos e serviços de recuperação médica; h) Um representante da 

Ordem dos Médicos; i) Um representante do Grémio Nacional de Seguradores (Ministérios do 

Interior, das Finanças e da Saúde e Assistência, 1965, p.492). 

  

Conforme a evidência, esta diversidade de agentes políticos e sociais, com capacidade 

e legitimidade de atuação, incluídos na composição da Comissão, é reveladora da sua 

capacidade para influenciar a mudança nas regras de administração e contabilidade, tal como 

têm referido diversos autores (e.g., Meyer & Rowan, 1991; Chua, 1995; Modell et al., 2007). 

Repare-se como as preocupações de planeamento, avaliação e controlo de gastos públicos 

(financiamento público hospitalar) evidenciam uma interação entre diversos agentes políticos 

e sociais, ou seja, a contabilidade interage com outras instituições da envolvente social, 

económica, política e organizacional (Gomes & Rodrigues, 2009). 

Pormenores de Contabilidade de Gestão após a criação do Estatuto Hospitalar (1968-

1976) 

O Estatuto Hospitalar, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 48357, de 27 de abril de 1968, 

incluiu no seu preâmbulo que a “gestão hospitalar, infra-estrutura indispensável a toda a acção 

médica, terá de desenvolver-se de acordo com as técnicas próprias da vida económica, embora 

subordinada aos objectivos sociais e humanos que prossegue” (Ministério da Saúde e 

Assistência, 1968. p.600). O n.º 1 do art.º 5.º do mesmo Estatuto seccionou a seguinte 

organização integrada de atividades: “a) Hospitais gerais e especializados; b) Centros médicos 

especializados; c) Centros de reabilitação; d) Hospitais de convalescentes e de internamento 

prolongado; e) Postos de consulta e de socorros” (Ministério da Saúde e Assistência, 1968, 

p.602). Assim, conforme com a evidência deste Estatuto, os processos de gestão económica 

seriam indispensáveis para uma utilização ótima dos recursos, coexistindo com objetivos de 

legitimidade e aceitação social com influência na mudança (e.g., Meyer & Rowan, 1991; 

Mellett, 2007). 

Quanto ao regime financeiro, o n.º 1 do art.º 33.º do Decreto-Lei n.º 48357, de 27 de 

abril de 1968, visou prorrogar as regras de administração e contabilidade dispostas no já 

citado Decreto-Lei n.º 46301, de 27 de abril de 1965, exceto naquilo que estivesse 
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expressamente previsto no Estatuto Hospitalar (Ministério da Saúde e Assistência, 1968a). 

Para além desta razão, o art.º 35.º do mesmo diploma acrescentou outra motivação: organizar 

os serviços hospitalares em termos de gestão empresarial, promovendo a eficiência e 

melhorias na gestão dos hospitais. Segundo o normativo, essa organização empresarial dos 

hospitais, legalmente instituída, passaria pela implementação de planos de administração e 

orçamentos, métodos de gestão económica adequados à natureza e fins, vigilância permanente 

da gerência e avaliação periódica da administração. Ora, a eficiência na gestão de recursos 

associada ao planeamento, avaliação e controlo de gestão são áreas que se inserem no 

domínio da CG em termos de construção de informação (e.g., Swain et al., 2004; Horngren et 

al., 2008). 

O art.º 10.º do Decreto-Lei n.º48358, de 27 de abril de 1968, que aprovou o 

Regulamento Geral dos Hospitais, identificou e agrupou as secções hospitalares (centros de 

custos e de atividades), suscetíveis de serem ainda desdobradas em subsecções mediante 

regulamento e dependendo da dimensão e da classificação em hospital central, regional e sub-

regional, como se apresentam na Tabela 6.1 (Ministério da Saúde e Assistência, 1968b).  

Tabela 6.1. Secções hospitalares no Decreto-Lei n.º 48358 

Descrição das secções (a) 

Serviços de assistência:  
- Serviços de ação médica - serviços de clínica 

- Serviços de ação médica - serviços complementares de diagnóstico e terapêutica 

- Serviços de ação médica - centros especializados (só em hospitais centrais) 

- Serviços farmacêuticos 

- Serviços de enfermagem 

- Serviços sociais 

Serviços de apoio geral: 
- Serviços administrativos (secretaria, pessoal, contabilidade, doentes, tesouraria, arquivo/ 

estatística e fiscalização) 

- Serviços de aprovisionamento (aquisições e armazéns) 

- Serviços de instalações e equipamento (oficinas, transportes e construção civil) 

- Serviços gerais (alimentação, lavandaria, salubridade e domésticos) 

Assistência religiosa (b) 

(a) Estrutura de serviços nos hospitais centrais; nos hospitais regionais e sub-regionais foi previsto um menor 

número de subdivisões em função da dimensão; os serviços em cada hospital podiam desagregar-se em divisões 

ou secções, como constasse dos respetivos regulamentos.  

(b) Nos termos da Concordata com a Santa Sé e legislação complementar. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde e Assistência (1968b) 

Da Tabela acima, depreende-se como as denominações das secções hospitalares se 

identificaram com os próprios serviços, dificultando a distinção entre as secções de atividade 

e os próprios serviços prestados (objetos de custo) nessas secções (Ministério da Saúde e 

Assistência, 1968b). Note-se, também, uma particularidade do Regulamento Geral dos 

Hospitais: a influência cultural e religiosa na definição do centro de custos “assistência 
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religiosa”, nos termos da Concordata com a Santa Sé e da legislação complementar. O papel 

da instituição “religião” é consistente com a influência de fatores culturais sobre a mudança 

na instituição CG (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1991; Baxter & Chua, 

2003), apesar da construção de centros de custos, no âmbito da CG, também ela poder moldar 

a organização em torno dessas secções (Napier, 2006). 

De acordo com o art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 48358, de 27 de abril de 1968, tanto aos 

hospitais, individualmente, como à Direcção-Geral dos Hospitais, a nível central, coube-lhes 

organizar sistemas centrais de avaliação regular do funcionamento e eficiência por secções e 

por serviços (Ministério da Saúde e Assistência, 1968b). O objetivo deste regulamento foi 

indicar a quem compete o desenvolvimento de sistemas de planeamento e avaliação do 

desempenho por secções e por serviços hospitalares. Esta situação consubstancia uma 

atribuição de poder, por força legal, aos agentes sociais responsáveis pela MCG (Chenhall, 

2003). Tal também evidencia como o surgimento de conceitos-chave de contabilidade 

(resultados por secções e por serviços hospitalares) é influenciado pela legislação (Caria & 

Rodrigues, 2014). 

O Decreto-Lei n.º 305/71, de 15 de julho de 1971, instituiu um novo elemento 

classificador para as receitas e despesas públicas ordinárias e extraordinárias, introduzindo a 

distinção entre “correntes” e “de capital” (Ministério das Finanças, 1971). As regras de 

classificação de despesas e receitas (por naturezas e por grupos de secções) deste diploma 

foram apresentadas como importantes para a construção de informação útil à tomada de 

decisões da gestão. Foram incluídas neste normativo três razões principais para esta mudança 

nas regras: facilitar a elaboração do Orçamento Geral do Estado e a execução da contabilidade 

nacional; fornecer importantes informações para a gestão e para o estudo dos fenómenos 

relacionados com a administração pública; proporcionar elementos estatísticos (unidades de 

medida da produção ou movimento assistencial) para a análise das estruturas económicas no 

âmbito setorial. Estas razões mostram o uso de subsistemas de CG numa lógica institucional 

de controlo estatal de gastos públicos (e.g., Modell, 2001). Além disso, realçam também o 

foco em áreas e conceitos de CG (gastos por grupos de secções, construção de informação 

útil, tomada de decisão, medidas de produção) (e.g., Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 

2008). 

O Decreto-Lei n.º 742/74, de 27 de dezembro de 1974, incidiu sobre regras de 

uniformização dos regimes orçamentais públicos (Ministério das Finanças, 1974). De acordo 

com este normativo, as despesas seriam pagas através de dotações do Orçamento Geral do 

Estado, mas a sua realização passaria a estar sujeita às normas de autorização aplicáveis nos 
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termos da regulamentação da contabilidade pública (Ministério das Finanças, 1974). O n.º 1 

do art.º 5.º deste diploma incluiu regras de divulgação das contas de gerência aprovadas e o 

envio obrigatório ao Tribunal de Contas. A razão desta mudança foi dinamizar a política 

orçamental como instrumento de intervenção conjuntural e de apoio ao desenvolvimento 

económico e social (Ministério das Finanças, 1974). Este reforço no planeamento, 

particularmente no setor público de saúde, traduz a necessidade de controlo de gastos 

(Mossialos & Le Grand, 1999). 

O Decreto-Lei n.º 585/76, de 22 de julho de 1976, revogou o Decreto-Lei n.º 742/74, 

de 27 de dezembro de 1974, aplicado aos fundos autónomos e organismos da administração 

central dotados de autonomia administrativa e financeira (Ministério das Finanças, 1976). 

Este novo diploma instituiu regras referentes à “movimentação e utilização das suas receitas 

próprias, à organização dos seus orçamentos privativos e à prestação e publicidade das contas 

de gerência” (Ministério das Finanças, 1976, p.1637). Estas receitas próprias seriam 

escrituradas em “contas de ordem” conformes com o Orçamento Geral do Estado. O 

normativo identificou a razão subjacente à mudança: necessidade de atualizar, rever e 

continuar a uniformizar as regras do regime orçamental e de prestação de contas públicas, 

aperfeiçoando o planeamento e a coordenação da atividade financeira do Estado.  

O Decreto-Lei n.º 737/76, de 16 de outubro de 1976, revogou ainda o Decreto-Lei n.º 

305/71, de 15 de julho de 1971, e mudou a classificação orgânica, funcional e económica de 

receitas e despesas públicas, juntando-lhe uma codificação para usar na especialização 

orçamental (Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das Finanças, 1976). Segundo 

este diploma, a razão da mudança foi a necessidade de alterar o esquema classificador de 

receitas e despesas públicas para o adaptar a novas exigências e obter os elementos 

financeiros necessários à elaboração de um orçamento próprio para cada ministério do 

Governo. Esta evidência sugere a necessidade de revisão e reorientação de regras que 

permitem a reprodução institucional a que se refere Hay e Wincott (1998).  

Em suma, de 1954 a 1976, a criação ou mudança de regras aplicáveis aos hospitais 

públicos, em termos dos diversos subsistemas de CG (e.g., Swain et al., 2004; Libby & 

Waterhouse, 1996), foi sendo feita através de normativos direcionados para uma contabilidade 

orçamental pública de base de caixa assente na elaboração e no controlo da execução do 

Orçamento Geral do Estado. Todavia, não há qualquer alusão direta ao ramo da 

“contabilidade de custos, analítica ou de gestão”.  
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Pormenores de Contabilidade de Gestão no POC/77 

Foi em novembro de 1974 que o Programa do Primeiro Governo Provisório incluiu a 

necessidade de adoção de planos de contas e o Secretário de Estado do Orçamento constituiu 

uma Comissão para este estudo (Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das 

Finanças, 1977). Essa Comissão teve existência oficial por Despacho, de 27 de fevereiro de 

1975, publicado no Diário do Governo de 18 de março de 1975. Do trabalho desta Comissão 

resultou o primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC) para as empresas que foi aprovado 

e divulgado através do Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de fevereiro de 1977 (Ministérios do Plano 

e Coordenação Económica e das Finanças, 1977). Este diploma não só aprovou o POC/77 

português como também criou, a nível legal, a denominada Comissão de Normalização 

Contabilística para atualizar e acompanhar a implementação deste primeiro plano de 

contabilidade (Caria & Rodrigues, 2014).  

 Ao constatarem que o primeiro POC português surgiu apenas em 1977, Caria e 

Rodrigues (2014) consideraram que a revolução dos cravos de 1974 (cerca de três anos antes) 

contribuiu para o adiamento da aprovação do primeiro plano de normalização, atendendo a 

que o POC/77 foi precedido de dois projetos de plano de normalização contabilística que não 

foram oficialmente aprovados. Assim, pode ser interpretado que o surgimento desta 

normalização foi precedido de um espaço de liberdade – conjuntura histórica crítica – referido 

na literatura do institucionalismo histórico (e.g., Thelen, 1999; Torfing 2001; Mabee, 2011). 

O POC/77 resultou de um processo de reforma e modernização económica e administrativa 

coincidente com a transição de um regime ditatorial para uma democracia constitucional 

liberal em Portugal (Kickert, 2011). 

O POC/77 tratou, essencialmente, de uma contabilidade financeira para empresas e 

reconheceu que não desenvolveu as áreas da contabilidade de custos, analítica ou de gestão 

como a sua importância mereceria (Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das 

Finanças, 1977). No entanto, este plano sugeriu uma demonstração de resultados por funções 

e mapas de desenvolvimento das vendas, do custo das vendas, dos custos industriais não 

incorporados (adaptável a qualquer sistema de custeio), dos custos de distribuição e dos 

custos administrativos. O plano também sugeriu contas (centros de custos) das classes da 

contabilidade de custos, industrial ou de gestão para fins internos. 

Quanto às motivações do POC/77, o referido Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de fevereiro 

de 1977, destacou o objetivo primordial de criar um modelo contabilístico geral, uniforme e 

obrigatório para as empresas por razões não apenas económicas, mas também fiscais 
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(Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das Finanças, 1977). De facto, em 

Portugal, as autoridades fiscais têm sido um dos principais utilizadores da informação 

contabilística (e.g., Guerreiro et al., 2012; Caria & Rodrigues, 2014; Guerreiro et al., 2014). 

Segundo o normativo que criou o POC/77, o plano foi considerado uma primeira obra com 

regras ainda em construção, pois que se pretendeu que o início da sua aplicação pudesse vir a 

gerar práticas contabilísticas a aperfeiçoar no processo de implementação pelo 

acompanhamento da Comissão de Normalização Contabilística criada. Esta Comissão de 

Normalização Contabilística foi, e ainda é, o agente central, a nível político e económico, que 

projeta e teoriza os processos de mudança em contabilidade, obtendo o apoio político 

necessário e mobilizando os agentes envolvidos (Guerreiro et al., 2012 e 2014). 

O n.º 21 das considerações técnicas do POC/77 estabeleceu, desde logo, que ficavam 

“reservadas as classes 9 e 0 à contabilidade interna, analítica, de custos ou de gestão e ao 

tratamento de outras informações” (Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das 

Finanças, 1977, p.11). Porém, o n.º 8 da introdução ao plano resumiu que a sua finalidade era 

essencialmente externa (contabilidade financeira), por um lado, sem deixar de aludir aos 

objetivos internos, próprios da CG, por outro: 

O Plano [POC/77] versa, fundamentalmente, a contabilidade financeira […], por um lado, com 

finalidade exterior à empresa […] por outro lado, com finalidades internas (demonstração de 

resultados por funções; contas das classes da contabilidade interna de custos, industrial ou de 

gestão [classes 9 e 0] - aliás, a desenvolver ulteriormente) (Ministérios do Plano e Coordenação 

Económica e das Finanças, 1977, p.8). 

 

Apesar do POC/77 se destinar às empresas, o mesmo indicou que viriam a ser 

publicados planos setoriais de diversas atividades de acordo com as respetivas especificidades 

(Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das Finanças, 1977). O n.º 10 da 

introdução ao POC/77 referiu que a contabilidade interna de custos ou de gestão teria de ser 

mais desenvolvida a breve prazo, mas a nível desses planos setoriais: 

Outros aspectos importantes não se focaram, destacando os que respeitam: [primeiro] À 

contabilidade de custos, analítica ou de gestão; [segundo] A princípios e conceitos 

contabilísticos. Quanto ao primeiro ponto, entendeu-se que os correspondentes desenvolvimentos 

devem ser considerados a níveis sectoriais e numa fase posterior, embora com a desejável 

brevidade. Porém, apresenta-se um conjunto de mapas que implicam que as empresas se adaptem 

na sua organização interna a esquemas, se bem que simples, de contabilidade de custos, para os 

poderem satisfazer (Ministérios do Plano e Coordenação Económica e das Finanças, 1977, p.8). 

 

Conforme com esta evidência, foi o POC/77 que aludiu para a necessidade de serem 

criados planos de contabilidade de custos, analítica ou de gestão por setores de atividade. Os 

serviços de saúde, incluindo os hospitais do setor público, inserem-se em tais especificidades 

setoriais. As regras de contabilidade orçamental pública, anteriormente referidas, haviam 
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aludido a secções de atividades (centros de custos) e serviços de saúde (objetos de custo) por 

entre atividades de planeamento, avaliação e controlo dos gastos púbicos, incluindo o setor 

hospitalar. Tratou-se, no entanto, de regras avulsas e não de um plano normalizador 

abrangente. Assim, pode interpretar-se que a referência no POC/77 à necessidade de uma 

contabilidade de custos, analítica ou de gestão por setores de atividade contribuiu para a 

conjuntura crítica necessária (e.g., Thelen, 1999; Kickert, 2011) à criação de um plano de 

NCG para os serviços de saúde públicos portugueses. 

Génese das regras de Contabilidade de Gestão Hospitalar após a criação da Lei 

Orgânica Hospitalar e do Serviço Nacional de Saúde (1977-1979) 

No mesmo ano em que foi divulgado o POC/77, foi também aprovada, pelo Decreto-Lei n.º 

129/77, de 2 de abril de 1977, a Lei Orgânica Hospitalar cujo n.º 1, do art.º 7.º, estipulou 

obediência ao princípio da especialização dos exercícios para as normas de contabilização de 

receitas e de despesas por naturezas e por funções (centros de custos). Este normativo 

reconheceu que a tendência de aumento dos custos nos orçamentos anuais dos hospitais exigia 

medidas de controlo de gestão (Ministério dos Assuntos Sociais, 1977). Esta evidência está 

conforme com uma lógica institucional de controlo de gastos públicos (e.g., Lehtonen, 2007; 

Modell, 2012). De acordo com o mesmo diploma, o modelo de financiamento dos 

estabelecimentos hospitalares teria orientações “por Decreto” dos Ministérios das Finanças e 

dos Assuntos Sociais com base no histórico de custos (por secções) e de produção (unidades 

de imputação). 

Em 1977, as normas para a contabilização de receitas e despesas hospitalares 

compreendiam um “plano de contas hospitalar” baseado em legislação anterior sobre o regime 

financeiro das entidades públicas (Decreto-Lei n.º 46301, de 27 de abril de 1965, Decreto-Lei 

n.º 585/76, de 22 de julho de 1976, e Decreto-Lei n.º 737/76, de 16 de outubro de 1976, 

anteriormente citados). De acordo com o Decreto-Lei n.º 129/77, de 2 de abril de 1977, foram 

dois os motivos para a mudança prescrita nesta Lei Orgânica Hospitalar (Ministério dos 

Assuntos Sociais, 1977): proporcionar maior autonomia de gestão aos estabelecimentos 

hospitalares, tendo como contrapartida a responsabilização dos órgãos dirigentes e melhorias 

no controlo de gestão; atribuir competência à Direcção-Geral dos Hospitais para promover a 

revisão do plano de contas hospitalar mediante novas regras de classificação e movimentação 

de despesas e receitas hospitalares. Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 264/78, de 30 de agosto 

de 1978, alterou o Decreto-Lei n.º 585/76, de 22 de julho de 1976, com o objetivo de lhe 
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introduzir algumas alterações para clarificar formalidades e racionalizar os circuitos prescritos 

na elaboração dos orçamentos ministeriais (Ministério das Finanças e do Plano, 1978). Esta 

atribuição de competências legais para controlo de gestão nos hospitais assenta numa lógica 

de controlo burocrático formal, típico da administração pública tradicional (e.g., Hood, 1995; 

Simões, 2004). 

Com a criação do SNS através da Lei n.º 56/79, de 15 setembro de 1979, os serviços 

de assistência (secções) do anterior Decreto-Lei n.º 48358, de 27 de abril de 1968, passaram a 

indicar que cuidados (serviços) eram efetivamente prestados naquelas secções de atividade 

assistencial em saúde (Assembleia da República, 1979). Essa identificação dos cuidados 

prestados consta da Tabela 6.2. 

Tabela 6.2. Cuidados (serviços) prestados (Lei n.º 56/79) 

Cuidados primários:  Cuidados diferenciados: 

- Cuidados de prevenção da doença, promoção da saúde e 

cuidados de ambulatório (clínica geral, materno-infantis e 

de planeamento familiar, escolares e geriátricos, incluindo 

os domiciliários, outros); 

- Cuidados de especialidades (oftalmologia, 

estomatologia, otorrinolaringologia, saúde mental, outros); 

- Internamentos que não impliquem cuidados 

diferenciados; 

- Elementos complementares de diagnóstico e terapêutica 

(inclui reabilitação); 

- Cuidados de enfermagem (inclui visitas domiciliárias); 

- Cuidados de urgência na doença e no acidente. 

 - Internamento hospitalar; 

- Atos ambulatórios especializados para 

diagnóstico e terapêutica e reabilitação; 

- Consultas externas de especialidades; 

- Cuidados de urgência na doença e no 

acidente. 

 

Fonte: Elaborado com base em Assembleia da República (1979, p.2358) 

Quanto às razões para a criação do SNS, a própria Lei n.º 56/79, de 15 de setembro de 

1979, identificou duas motivações fundamentais (Assembleia da República, 1979). A primeira 

foi assegurar o direito à proteção da saúde nos termos da Constituição, enquanto sistema 

legitimado pelos quadrantes políticos e sociais em Portugal (Simões, 2004; Kickert, 2011). 

Esta criação do SNS em Portugal, importando o modelo britânico Beveridgeano de 

universalidade, enquadrou-se na expansão do estado social do início do regime democrático 

parlamentar, à semelhança do ocorrido em Espanha e Grécia, tal como sustentou Kickert 

(2011). A segunda foi atribuir competências aos órgãos do SNS (centrais, regionais e locais) 

para dirigir e superintender a execução das atividades necessárias à prestação de serviços nas 

unidades de cuidados de saúde primários e diferenciados (diferentes centros de custos e 

objetos de custos). Esta mudança organizacional atribui poder (competências) de controlo aos 

financiadores (e.g., Modell, 2001; Simões, 2004), por um lado, mas também condiciona os 

SCG na criação e identificação de objetos de custo e centros de custos (Napier, 2006). Tais 
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atividades, de acordo com o diploma, foram identificadas como normalização, planeamento, 

avaliação, controlo e tomada de decisões, ou seja, pormenores que se inserem na informação 

que a CG constrói e desenvolve (e.g., Swain et al., 2004; Libby & Waterhouse, 1996). 

Ainda no ano de 1979, foi criado o DGFSS, através do Decreto-Lei n.º 513 T1/79, de 

27 de dezembro de 1979, considerando duas razões fundamentais (Ministério das Finanças e 

dos Assuntos Sociais, 1979): fazer cumprir a Lei n.º 56/79, de 15 de setembro de 1979, que 

havia criado o SNS; reorganizar as estruturas do setor da saúde. Esta reorganização atribuiu 

competências e criou, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, um único Departamento 

(DGFSS) para integrar os serviços de gestão financeira centrais da Direcção-Geral dos 

Hospitais e da Direcção-Geral de Saúde e Serviços Médico-Sociais. O ascendente hierárquico 

das competências do DGFSS sobre os hospitais públicos, através desta estrutura 

organizacional, conforme o art.º 2.º a 4.º do citado Decreto-Lei n.º 513 T1/79, de 27 de 

dezembro de 1979, abrangeu o planeamento, avaliação e controlo, nomeadamente por via de 

normalização: 

O Departamento de Gestão Financeira [DGFSS] […] compreende os seguintes serviços: a) 

Direcção de Serviços de Gestão Económico-Financeira; b) Direcção de Serviços de Orçamento e 

Contas; c) Repartição dos Serviços Administrativos […] A Direcção dos Serviços de Gestão 

Económico-Financeira compreende as seguintes divisões: a) Divisão dos Serviços de Gestão 

Financeira; Divisão dos Serviços de Avaliação e Contrôle de Gestão […]. Compete à Direcção 

de Serviços de Orçamento e Contas: […]; b) Elaborar um plano de contas uniforme para os 

serviços de saúde [futuro POCSS/80] e promover a sua implantação nos que dependem da 

Secretaria de Estado da Saúde; c) Definir a estrutura de contas adequada a cada tipo de serviço 

[…] e manter sempre actualizada e uniforme a nomenclatura das contas (Ministério das Finanças 

e dos Assuntos Sociais, 1979, pp.116-117). 

 

Realce-se, de entre as competências atribuídas ao DGFSS, a função de criação e 

implementação de planos de contas (normalização) para os serviços de saúde. Conforme esta 

evidência com suporte legal, o poder político governamental promove mudanças na 

normalização de contas para controlar de forma mais eficaz os gastos públicos hospitalares 

(e.g., Modell, 2001; Northcott & Llewellyn). A identificação de variados aspetos das normas 

legais – relacionados com centros de custos, com objetos de custos e com subsistemas de 

planeamento (previsões e orçamentos), avaliação e controlo, como suporte informativo para a 

tomada de decisões no setor público – permite concluir que, entre 1954 e 1979, pormenores 

diversos funcionaram como genes para os primeiros conceitos de CG nos serviços de saúde 

portugueses. Essa génese foi encontrada na contabilidade orçamental pública de base de 

caixa, por um lado, e noutras normas legais que criaram, estruturaram e organizaram, direta 

ou indiretamente, os serviços de saúde portugueses, por outro. 
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A transição de um regime político ditatorial para um regime de democracia 

constitucional liberal, em Portugal, juntamente com a aprovação e implementação do POC/77, 

a implementação de um estado social e a criação do SNS constituíram a conjuntura crítica 

necessária para o desenvolvimento de uma instituição composta de regras de planeamento, 

avaliação e controlo dos gastos públicos nos hospitais portugueses: a normalização da 

contabilidade analítica dos hospitais. Assim, as mudanças no regime político, com a 

consequente criação e desenvolvimento de um estado social (Kickert, 2011; Coppolaro & 

Lains, 2013), nomeadamente a criação do SNS, potenciaram a mudança na contabilidade. 

Esta interação entre instituições (e.g., regime político, estado social, SNS, contabilidade) tem 

sido demonstrada pela literatura do institucionalismo histórico (e.g. Thelen, 1999; 

Asiskovitch, 2009) que tem explicado como as instituições e os agentes políticos se moldam 

mutuamente e criam mecanismos para a evolução institucional num contexto histórico. Por 

isso, a contabilidade não pode ser compreendida como um ato isolado, mas antes como uma 

instituição que interage com outras instituições do seu contexto social, económico, político e 

organizacional (e.g., Miller, 2007; Gomes & Rodrigues, 2009). 

6.2.2. Regras de Contabilidade de Gestão incluídas no POCSS/80 (1980-1990) 

As alíneas b) e c), do n.º 1, do art.º 4.º do anteriormente citado Decreto-Lei n.º 513-T1/79, de 

27 de dezembro de 1979, atribuíram ao DGFSS competências para elaborar um plano de 

contas uniforme para os serviços de saúde, promovendo a sua implementação e atualização 

(Ministério das Finanças e dos Assuntos Sociais, 1979). Perante tais competências, e com o 

objetivo de adaptar o POC/77 aos serviços de saúde, através de um plano setorial, o DGFSS 

criou um grupo de trabalho para o efeito (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980): 

[…] um grupo de trabalho para normalizar os sistemas de Contabilidade dos Serviços de Saúde 

nos seus ramos fundamentais – Contabilidade Geral, Contabilidade Previsional e Contabilidade 

Analítica de Exploração (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980, p.6). 

 

A Lei Orgânica Hospitalar, constante do Decreto-Lei n.º 129/77, de 2 de abril de 1977, 

anteriormente citado, havia já referido a existência de um plano de contas hospitalar em vigor 

a ser revisto pela então Direcção-Geral dos Hospitais. Esse plano de contas correspondia, 

essencialmente, a legislação direcionada para a elaboração e o controlo do Orçamento Geral 

do Estado, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 46301, de 27 de abril de 1965, adaptado a 

atividades de natureza hospitalar, e legislação posterior. O contínuo recurso a regras assentes 

em legislação oficial reflete, por um lado, o fenómeno de isomorfismo coercivo referido na 
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literatura da nova sociologia institucional (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 

1991; Hyvönen et al., 2006). Quando sucede esta obrigatoriedade sobre as organizações, 

decorrente da força legal, estas tendem a tornarem-se isomórficas. Esta existência de pressões 

legais de origem exógena com reflexos na CG tem sido abordada por diversos autores (e.g., 

Covaleski et al., 1993; Carpenter & Feroz, 2001; Johansson & Siverbo, 2009). Por outro lado, 

os normativos legais referidos espelham também um paradigma legalista e uma cultura 

burocrática enquanto fatores contextuais típicos de Portugal, mas que são comuns noutros 

países do sul da Europa, nomeadamente Espanha, Itália e Grécia (Kickert, 2011). 

A referência ao POCSS/80 como contendo regras de CG, apesar do Despacho, de 25 

de setembro de 1980, não ter sido generalizado a todos os hospitais nem publicado em Diário 

da República, foi confirmada nas entrevistas, como ilustra o seguinte comentário: 

Em 1980 já havia um plano [não oficialmente publicado] e já se recolhia contabilidade analítica 

dos hospitais. […] Não haveria em todos os hospitais e não houve a publicação oficial de um 

plano em Diário da República, nessa altura, mas já existia. […] Um hospital tinha um orçamento 

que se compunha de internamento, consulta, urgência, meios complementares, […]. O modelo 

inicial, arcaico, era este. 

ACSS 2 

 

Recorde-se que o POC/77 havia já avançado alguns pormenores genéricos na área da 

CG, a par com as regras da contabilidade financeira, mas referiu que uma NCG teria de ser 

feita através de planos setoriais. Foi isso que aconteceu com a criação do POCSS/80 numa 

primeira tentativa de agrupar regras antes dispersas, como já foi evidenciado atrás. Assim, 

num contexto de novo regime democrático com implementação de um estado social 

(incluindo o SNS), o acumular de regras avulsas de CG no setor público e a criação e 

implementação do POC/77 criaram uma conjuntura crítica adequada para que o POCSS/80 

incluísse regras de contabilidade financeira, por um lado, e regras de CG, por outro, adaptadas 

aos serviços de saúde.  

Mesmo que o entrevistado acima se tenha referido a este primeiro plano como 

“arcaico” em termos de CG, tratou-se do primeiro plano com abrangência de diversas áreas da 

CG, como se verá mais à frente. Por isso, pode interpretar-se que este primeiro conjunto 

oficial de regras de CG para o setor público de saúde, incluído no POCSS/80, traduz a criação 

de uma instituição numa conjuntura crítica (e.g., Mahoney, 2000; Kickert, 2011). Este 

primeiro evento mudou a perspetiva de regras avulsas para os serviços de saúde. 

De acordo com a introdução do POCSS/80, o normativo teve cinco motivações: 

uniformização, fiabilidade, financiamento, controlo de gestão e legalidade (Ministério dos 

Assuntos Sociais, 1980): 
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– Uniformizar a Contabilidade dos Serviços de Saúde. – Dotar as instituições e o próprio 

Departamento [DGFSS] de informações capazes de permitir análises económicas, financeiras e 

de funcionamento, mais corretas. – Permitir o estabelecimento de critérios de financiamento 

[…]. – Contribuir para o desenvolvimento dos métodos de análise e controlo de gestão […]. – 

Dar satisfação aos princípios de natureza legal aplicáveis (Ministério dos Assuntos Sociais, 

1980, p.6). 

 

De entre os cinco objetivos do POCSS/80, ressalta que, em termos de CG, os aspetos 

de legalidade, uniformização e fiabilidade foram os pilares para os outros dois objetivos 

essenciais: ser instrumento de controlo de gestão (a nível de cada hospital) e servir para a 

determinação de preços de financiamento baseados na comparação de custos entre hospitais (a 

nível central). Esta interação entre objetivos dos modelos de financiamento e os instrumentos 

de CG é recorrente em estudos sobre o setor hospitalar (e.g., Abernethy & Chua, 1996; 

Lehtonen, 2007), incluindo investigação nos hospitais portugueses (e.g., Simões, 2004; Costa 

et al., 2008; Major e Cruz, 2013). O financiamento público do SNS (instituição) interage com 

a contabilidade enquanto instituição (Thelen, 1999; Asiskovitch, 2009; Gomes & Rodrigues, 

2009). 

O POCSS/80, que começou a vigorar em janeiro de 1981, continha oito partes, sendo 

as três primeiras no âmbito da contabilidade geral: quadro de contas, conceitos e âmbito das 

contas e documentação da contabilidade geral (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980). As 

restantes cinco partes relacionaram-se com regras da CG: contabilidade previsional, 

documentação de contabilidade previsional, contabilidade analítica de exploração, 

documentação de contabilidade analítica de exploração e relatório de atividades (com 

indicadores de gestão). 

Regras de Contabilidade de Gestão incluídas no POCSS/80: componentes previsional e 

analítica de exploração 

Em relação à contabilidade previsional, o POCSS/80 procurou reunir as vertentes económica 

e financeira para uma análise de desvios por secções que suportasse a adoção de medidas 

corretivas (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980). Nesse sentido, o plano incluiu os mapas 

anuais de preenchimento obrigatório: orçamento financeiro, conta de gerência (receitas e 

despesas), orçamento de investimentos, planos de investimentos, execução dos planos de 

investimentos, conta de exploração previsional (custos e proveitos por naturezas), 

desenvolvimento da conta “ordenados e salários”, orçamento de compras e desenvolvimento 

dos resultados líquidos (custos e proveitos por naturezas). De acordo com o POCSS/80, a 
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implementação obrigatória destes mapas pretendia constituir-se como um primeiro passo para 

uma futura implementação de gabinetes de análise de gestão. 

Quanto à então denominada “contabilidade analítica de exploração”, o POCSS/80 fez 

referência ao método de custeio e aos conceitos de centros de custos, custos diretos, custos 

indiretos, secções principais, secções auxiliares e administrativas, sistemas de imputação e 

repartição, entre outros (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980). Em termos de custeio, o 

plano determinou a não imputação dos custos das secções administrativas a outras secções e 

estipulou o uso do método das secções homogéneas: 

As “instituições” serão decompostas em sectores denominados secções homogéneas, 

entendendo-se como tal todo o agrupamento de um certo número de elementos, coexistentes no 

seio da “instituição”, […], devendo simultaneamente constituir verdadeiros centros de 

responsabilidade com “out-puts” afins. Estas secções dividem-se em principais, auxiliares e 

administrativas […] Em cada secção o resultado da actividade é medido em unidades de obra. 

[…] Optou-se pela não imputação dos valores constantes das secções administrativas e assim se 

pretende que esses valores surjam, em mapas apropriados, pelos seus montantes globais 

(Ministério dos Assuntos Sociais, 1980, pp.95-96). 

 

Esta opção pelo método das secções homogéneas foi referida no POCSS/80 pela 

primeira vez (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980). Ora, como teoricamente existiam, à 

data, métodos alternativos – nomeadamente métodos de custeio direto (e.g., Costa et al., 

2008) ou métodos de custeio padrão (e.g., Swain et al., 2004; Atkinson et al., 2007; Horngren 

et al., 2008), pode interpretar-se que se tratou de uma escolha entre outras alternativas já 

conhecidas à data. Aliás, o POCSS/80 esclareceu que a escolha do método das secções 

homogéneas, para determinar preços de custo por secções, se deveu ao facto de se tratar de 

um dos métodos usados à época para, a partir dos gastos por naturezas, proceder à sua 

repartição por secções (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980): 

[…] determinação de preços de custo por secções ou serviços. […] um dos métodos usados [à 

época] com vista ao estabelecimento dum preço de custo total é o método das secções 

homogéneas. […] a contabilização dos preços de custo por este método leva a que, em primeiro 

lugar, se registem despesas por naturezas para, depois, serem distribuídas pelas diferentes 

secções (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980, p.100). 

 

A escolha das regras do método das secções homogéneas pode classificar-se como um 

evento contingente, típico de uma conjuntura crítica, conforme conceito abordado no 

institucionalismo histórico (e.g., Torfing, 2001; Djelic & Quack, 2007; Mabee, 2011). Perante 

a existência de alternativas organizacionais diversas, a opção histórica contingente por uma 

das alternativas enquadra-se numa conjuntura crítica que dá início à formação de trajetórias 

organizacionais (Sydow et al., 2009). A construção de regras é o exemplo de um processo de 



 

165 

 

aprendizagem que reflete uma trajetória institucional e torna-se uma conjuntura crítica para 

desenvolvimentos futuros nessa trajetória (Djelic & Quack, 2007). 

Os documentos da contabilidade analítica de exploração incluídos no POCSS/80 

foram (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980): mapa de custos totais (diretos e indiretos) para 

cada secção homogénea principal (documento 14), mapa de custos totais (diretos e indiretos) 

para cada secção homogénea auxiliar (documento 15) e mapa de custos totais (apenas diretos) 

para cada secção homogénea administrativa (documento 16) (ver Tabela 6.3). 

Tabela 6.3. Mapas das secções homogéneas no POCSS/80 

Contabilidade analítica 

Instituição:…         Dados estatísticos 

Secção homogénea:… Unidade de obra Número  

     

Código de contas Designação Custo total Custo unitário Decomposição (%) 

61 a 69 Elementos diretos    

 Elementos indiretos                

 Total de custos   100% 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980, pp.97-100: documentos 14 e 15) 

A comparação entre as secções referidas no Decreto-Lei n.º 48358, de 27 de abril de 

1968, e no POCSS/80 resume-se na Tabela 6.4 (Ministério da Saúde e Assistência, 1968b, 

Ministério dos Assuntos Sociais, 1980):  

Tabela 6.4. Secções no Decreto-Lei n.º 48358 e secções homogéneas no POCSS/80 

Secções (Decreto-Lei n.º 48358)  Secções homogéneas (POCSS/80) 

Serviços de assistência:  
- Serviços de ação médica - serviços de clínica 

- Serviços de ação médica - serviços complementares de 

diagnóstico e terapêutica 

- Serviços de ação médica - centros especializados  

- Serviços farmacêuticos 

- Serviços de enfermagem 

- Serviços sociais 

Serviços de apoio geral:  
- Serviços administrativos 

- Serviços de aprovisionamento 

- Serviços de instalações e equipamento 

- Serviços gerais 

 Assistência religiosa 

 
Secções (a): 

- Internamento 

- Consulta externa 

- Urgência 

- Serviço domiciliário 

- Quartos particulares  

- Meios complementares de 

 diagnóstico e terapêutica 

- Atividade hoteleira 

- Secções administrativas 

 

(a) Secção principal: aquela que contribui diretamente para a dinamização das fases do ciclo de exploração; 

Secção auxiliar: aquela que é tributária das secções principais; Secção administrativa: aquela que corresponde a 

atividades gerais comuns.  

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde e Assistência (1968b) e Ministério dos Assuntos Sociais 

(1980) 

A Tabela acima confirma a introdução nas regras, pela primeira vez, do conceito de 

secção homogénea, excluindo a denominação “serviços” da maior parte das secções de 
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atividade. Os mapas de proveitos identificaram os seguintes serviços prestados (nas secções) 

como objetos de preço: internamentos, consultas externas, urgências, domicílios, quartos 

particulares, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e uma rubrica residual para 

“outros” serviços não identificados. De facto, na atividade hospitalar, as denominações para 

as secções de atividade e para os serviços prestados nessas secções prestam-se ao uso de uma 

identificação similar, dificultando o processo de custeio num setor de atividade complexo 

(e.g., Ballantine et al., 1998; Cardinaels et al., 2004). Apesar do Decreto-Lei n.º 48358, de 27 

de abril de 1968, se referir a secções de atividade (serviços), o método das secções 

homogéneas só foi a opção contingente do POCSS/80. 

Regras de Contabilidade de Gestão incluídas no POCSS/80: componente de indicadores 

de gestão no relatório de atividades 

No que se refere ao relatório de atividades, o POCSS/80 apresentou nove tipologias de mapas 

com indicadores económico-financeiros, incluindo rácios e parâmetros estatísticos, com 

colunas para comparar três exercícios anuais (Ministério dos Assuntos Sociais, 1980) (ver 

Tabela 6.5): 

Tabela 6.5. Indicadores de gestão nos mapas do relatório de atividades conforme POCSS/80 

Mapas Indicadores de gestão 

I – Caracterização Geral Lotação, doentes tratados, dias de internamento, demora média, 

percentagem de ocupação, n.º de consultas, n.º de urgências, serviço 

domiciliário (visitas), entre outros. 
 

II – Recursos Humanos 

 

A: totais e rácios por cama (administradores hospitalares, médicos, 

médicos-internato, enfermeiros, paramédicos, farmacêuticos, técnicas do 

serviço social, instalações e equipamento, administrativos, serviço geral, 

outro); 

B: efetivos globais/lotação, n.º de dias de internamento/efetivos globais, 

médicos/enfermeiros, médicos/paramédicos, doentes tratados/médico, 

doentes tratados/ enfermeiros, ordenados e salários/efetivos globais, horas 

extraordinárias/médicos, horas extraordinárias/enfermeiros, horas 

extraordinárias/outro pessoal, peso relativo das horas extraordinárias e 

duração média do recrutamento. 

C: organograma, n.º de dias de trabalho de cada grupo profissional, 

pirâmide etária, taxa de absentismo por grupos profissionais, taxa de 

rotação por grupos profissionais e salário médio por grupos profissionais. 
 

III – Aprovisionamento a)Taxas de rotação (em dias) de produtos farmacêuticos, material de 

consumo clínico, produtos alimentares, material de consumo hoteleiro, 

material de consumo administrativo, material de manutenção e conservação 

e outro material de consumo; 

b) prazo médio de pagamento a fornecedores (em dias).  
 

IV – Investimentos Investimento anual global, auto-investimento anual, renovação do 

património e vetustez das imobilizações. 
 

V – Financiamento Liquidez imediata, liquidez reduzida, prazo médio de cobrança (em dias), 

financiamento do património e independência financeira. 
 

VI – Desvios Orçamentais Justificar desvios superiores a 10% da previsão, exceto investimentos. 
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Tabela 6.5. Indicadores de gestão nos mapas do relatório de atividades conforme POCSS/80 

(continuação) 

Mapas Indicadores de gestão 

VII – Rendimento dos 

Serviços 

1. Internamento (para cada serviço médico: movimento de entrada e saída 

de doentes, dias de internamento, demora média, percentagem de ocupação, 

doentes tratados por cama); 

2. Consultas (consultas/dia útil, consultas/cama, consultas/hora de trabalho 

médico em consulta, com e sem exclusão de médicos internos); 

3. Urgências (n.º de urgências/n.º de médicos nas equipas de urgência, 

gráfico do n.º de doentes por hora e por equipas); 

4. Admissões (normais e através da urgência); 

5. Intervenções cirúrgicas (por dia útil, por sala e por n.º de salas; 

6. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (películas 

consumidas por exame radiológico, centímetros cúbicos de sangue por 

transfusão, centímetros cúbicos de plasma por transfusão, análises clínicas, 

radiografias, exames radiológicos por dia, análises clínicas gerais por dia, 

exames radiológicos por dia e por funcionário, análises clínicas por dia e 

por funcionário, entre outros). 

VIII – Atividade hoteleira N.º de refeições, n.º de kg de roupa lavada, n.º de m
3
 de água, n.º de kw de 

eletricidade, n.º de m
2
 de manutenção, n.º de m

3
 de aquecimento, n.º de 

refeições por dia e por funcionário, n.º de kg de roupa lavada por dia e por 

funcionário, n.º de m
2
 de limpeza por funcionário (áreas comuns), entre 

outros. 

IX – Custos Custo da diária, custo do doente assistido (no internamento e na consulta 

externa), custo da refeição, custo do kg de roupa lavada, custo de análise, 

custo de exame radiológico, entre outros. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980, pp.101-114: mapas I a IX) 

O POCSS/80 incluiu também um anexo explicativo, essencialmente para temas da 

contabilidade geral, mas que incluiu também a periodicidade dos mapas obrigatórios 

(trimestral, semestral e anual), dependendo do tipo de mapa e do tipo de hospital
4
. Em síntese, 

atendendo a esse anexo explicativo, a Tabela 6.6 permite identificar todos os documentos para 

os quatro grupos de áreas tratados no plano: 

Tabela 6.6. Documentos obrigatórios nos quatro grupos do POCSS/80 

Grupos Documentos 

Contabilidade geral Doc. 1 – Balanço analítico; Doc. 2 – Demonstração de resultados líquidos; Doc. 3 

– Balancete do razão geral; Doc. 4 – Conta geral-meios monetários; Doc. 5 – 

Situação financeira; Doc. 6 – Desenvolvimento das despesas com pessoal e Doc. 

7 – Reintegrações e amortizações. 

Contabilidade previsional Doc. 7 – Mapa síntese do orçamento financeiro; Doc. 8 – Orçamento financeiro; 

Doc. 9 – Conta de gerência; Doc. 10 – Orçamento de investimentos; Doc. 11 – 

Exploração previsional; Doc. 12 – Orçamento de compras e Doc. 13 – 

Desenvolvimento de resultados líquidos. 

Contabilidade analítica de 

exploração 

Doc. 14 – Secção homogénea principal; Doc. 15 – Secção homogénea auxiliar e 

Doc. 16 – Secção homogénea administrativa. 

Relatório de atividades I – Caracterização geral; II – Recursos humanos; III – Aprovisionamento; IV – 

Investimentos; V – Financiamento; VI – Desvios orçamentais; VII – Rendimento 

dos serviços; VIII – Atividade hoteleira e IX – Custos. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980, pp.153-154) 

                                                 
4 Grupo I: hospitais com mais de 500 camas e serviços distritais; Grupo II: restantes instituições (classificação em 1980) 

(Ministério dos Assuntos Sociais, 1980). 
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Considerando que a contabilidade previsional, a contabilidade analítica de exploração 

e o relatório de atividades (funções) são subsistemas de CG (e.g., Sulaiman & Mitchell, 2005; 

Atkinson et al., 2007), pode concluir-se que este ramo da contabilidade foi objeto da maior 

parte do conteúdo do POCSS/80. Só neste plano surgiram normalizadas estas áreas da CG, 

tendo o método das secções homogéneas como base e selecionado na conjuntura crítica atrás 

referida. Tal conjuntura compreende a mudança de regime político (pós-Abril de 1974), o 

desenvolvimento do estado social (particularmente o SNS e suas estruturas organizacionais 

com competências para criar regras de contabilidade através do DGFSS) e a implementação 

do POC/77 com alusões à necessidade de um plano setorial para os serviços públicos de 

saúde. Foi neste contexto histórico específico que surgiram as regras formais (e.g., Hall & 

Taylor, 1996; Thelen, 1999; Asiskovitch, 2009) do POCSS/80. 

Regras de Contabilidade de Gestão subsequentes ao POCSS/80 (1980-1990) 

O POCSS/80 (aprovado em 25 de setembro de 1980) estabeleceu, obrigatoriamente, a sua 

entrada em vigor a partir de janeiro de 1981 (Ministério das Finanças e do Plano, 1981). Mas 

ainda antes do final de 1980, o Decreto-Lei n.º 525/80, de 5 de novembro de 1980, 

estabeleceu uma medida de coação – o congelamento automático das dotações inscritas no 

Orçamento Geral do Estado – porque os prazos para remessa das contas de gerência, 

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 264/78, de 30 de agosto de 1978, anteriormente citado, não 

estavam a ser cumpridos pelos organismos públicos (Ministério das Finanças e do Plano, 

1980). Trata-se, pois, da evidência de incumprimento no reporte das contas de gerência que 

justificou a necessidade de acrescentar às regras uma medida de coação. Ora, esta situação, 

apesar de neste período não terem sido estudadas as práticas efetivas, para as confrontar com 

as regras, revela dificuldades de implementação prática e sugere uma ocorrência do fenómeno 

de loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; Thornton et al., 2012). O reforço das regras 

relativas ao envio das contas de gerência, através daquela nova medida de coação, foi a razão 

para a mudança efetuada novamente por via de Decreto-Lei. Este recurso continuado a 

legislação com carácter coercivo provoca características isomórficas (e.g., DiMaggio & 

Powell, 1991; Beckert, 2010). 

O “Plano para 1981”, através do Decreto-Lei n.º 233-A/81, de 1 de agosto de 1981, em 

termos de setor da saúde, não alterou o Despacho do Ministro dos Assuntos Sociais que tinha 

aprovado o POCSS/80 (Ministério das Finanças e do Plano, 1981). No entanto, este Decreto-

Lei, com as grandes linhas de ação do Governo, referiu-se à necessidade de o aplicar e 



 

169 

 

implementar em todos os hospitais centrais e distritais. A aprovação do POCSS/80 foi apenas 

feita por Despacho do Ministro dos Assuntos Sociais (não publicado). O referido Decreto-Lei 

n.º 233-A/81, de 1 de agosto de 1981, foi o primeiro diploma publicado em Diário da 

República que se referiu à aplicação e implementação do POCSS/80 como linha de ação do 

“Plano para 1981” (Ministério das Finanças e do Plano, 1981). Por esta razão, pode 

interpretar-se que se tratou de um primeiro mecanismo legal que reforçou a obrigatoriedade 

de aplicar o POCSS/80 preconizada naquele Despacho. 

Em termos de autonomia administrativa e financeira, o Decreto-Lei n.º 357/82, de 6 de 

setembro de 1982, incumbiu legalmente o DGFSS de elaborar o Orçamento Anual do SNS, 

gerindo também as verbas inscritas no Orçamento Geral de Estado (Ministério dos Assuntos 

Sociais, 1982). O Decreto-Lei n.º 459/82, de 26 de novembro de 1982, revogou o Decreto-Lei 

n.º 264/78, de 30 de agosto de 1978, e o Decreto-Lei n.º 525/80, de 5 de novembro de 1980, 

com o objetivo de reformular e juntar num único diploma a legislação geral aplicável à 

movimentação e utilização das receitas próprias, à organização e publicação dos orçamentos e 

à prestação e publicidade das contas de gerência nos serviços públicos (Ministério das 

Finanças e do Plano, 1982). 

Em 1983, mais de dois anos após a entrada em vigor do POCSS/80, o Tribunal de 

Contas, ao abrigo de competências atribuídas desde 1936, estipulou algumas instruções para a 

organização e documentação das contas dos serviços e estabelecimentos de saúde dependentes 

do Ministério dos Assuntos Sociais (Ministério das Finanças, 1983). Apesar do POCSS/80 

tratar outros ramos da contabilidade, como foi anteriormente referido, estas instruções do 

Tribunal de Contas incidiram sobre débitos, créditos e documentos de prestação de contas no 

âmbito da contabilidade geral para envio àquele Tribunal e não diretamente sobre regras de 

CG. Todavia, não deixa de ser um novo reforço para a institucionalização do POCSS/80 como 

um todo, atendendo a que as regras de contabilidade financeira integraram o POCSS/80, 

juntamente com as regras de CG. Estas instruções do Tribunal de Contas, juntamente com as 

linhas de ação do Governo (no referido “Plano para 1981”) para aplicar o POCSS/80 podem 

ser interpretados como mecanismos que reforçaram este plano de contabilidade. Assim, as 

instituições (Governo e Tribunal de Contas, por exemplo) interagem num contexto histórico 

para a institucionalização de regras de contabilidade (e.g. Gomes et al., 2008; Gomes & 

Rodrigues, 2009). 

Em 1988, a Lei de Gestão Hospitalar, através do Decreto-Lei n.º 19/88, de 21 de 

janeiro de 1988, que revogou o Decreto-Lei n.º 129/77, de 2 de abril de 1977, realçou a 

importância da CG para a avaliação do desempenho dos hospitais (institutos públicos sob 
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tutela do Ministério da Saúde), não restringindo o conceito de contabilidade analítica apenas a 

uma contabilidade por secções (Ministério da Saúde, 1988). Este novo diploma instituiu a 

criação de planos anuais e plurianuais para os hospitais e a criação de centros de 

responsabilidade (centros de custos com atividades homogéneas) como níveis intermédios de 

administração para descentralizar a tomada de decisões (autoridade-responsabilidade). Note-

se que este tipo de descentralização se organiza através de legislação com tendência para a 

homogeneização de regras em cada organização (Beckert, 2010). 

A Lei de Gestão Hospital de 1988 referiu a necessidade de implementar a 

contabilidade analítica nos hospitais (Ministério da Saúde, 1988). O diploma também reiterou 

a obrigatoriedade de todos os hospitais elaborarem orçamentos por centros de 

responsabilidade e classificarem receitas e despesas de acordo com o POCSS/80, obedecendo 

ao princípio da especialização dos exercícios. A principal motivação desta norma foi a 

prossecução de princípios de natureza empresarial na gestão dos hospitais para conseguir 

maior eficiência técnica e social: 

Segundo o n.º 1 do art.º 7.º do Decreto-lei n.º 19/88, de 21 de Janeiro, os hospitais, com o fim de 

atingirem uma maior eficiência técnica e social, devem organizar-se e ser administrados em 

termos de gestão empresarial. Para a prossecução dos princípios definidos no citado art.º 7.º 

devem desenvolver a sua ação por centros de responsabilidade e de custos (cf. art.º 9.º do citado 

diploma). A contabilidade analítica constitui, assim, uma peça fundamental na análise do 

desempenho destas instituições (Tribunal de Contas, 1999, p.142). 

 

Esta evidência na gestão hospitalar pública denota uma busca dual pela eficiência, por 

um lado, e pela legitimidade, por outro (e.g., Meyer & Rowan, 1991; Kaperskaia, 2008). Mas, 

tal como alertou Kickert (2011), os referenciais de eficiência podem ser contraditórios com os 

referenciais de legalidade e formalismo. No caso concreto dos hospitais públicos portugueses 

em finais dos anos 1980, a legitimidade organizacional clínica (lógica institucional da 

profissão médica) teve supremacia sobre a legitimidade organizacional da gestão que tende 

mais para a busca da eficiência (Ruef & Scott, 1998; Ocasio & Thornton, 1999). A tentativa 

de implementar princípios de gestão empresarial nos hospitais públicos, associados à busca de 

eficiência, conforme evidência acima, denota uma primeira pressão para tentar influir na 

lógica institucional dominante da profissão médica. 

Perante a experiência de implementação do POC/77 e as exigências da Diretiva n.º 

78/660/CEE (4.ª Diretiva), decorrente da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, o 

Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de novembro de 1989, revogou o Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de 

fevereiro de 1977, e legislação complementar, aprovando o POC/89 (Ministério das Finanças, 

1989). Tendo servido para rever e ajustar as regras do POC/77, o POC/89 significou uma 
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adequação da normalização portuguesa às diretivas contabilísticas europeias (Caria & 

Rodrigues, 2014). Esta normalização contabilística também foi influenciada pelo processo em 

curso de harmonização contabilística internacional (objetivo da International Federation of 

Accountants) (Ministério das Finanças, 1989). 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de novembro de 1989, continuaram 

“reservadas as classes 9 e 0 à contabilidade interna, analítica ou de custos, e ao tratamento de 

outras informações, nomeadamente as respeitantes às designadas «Contas de ordem», para as 

quais não se prevê tratamento digráfico” (Ministério das Finanças, 1989, p.3-4). Este 

normativo também reafirmou a utilidade da demonstração de resultados por funções, mesmo 

que de elaboração não obrigatória, para efeitos de gestão interna. Porém, o POC/89 excluiu os 

anteriores mapas de desenvolvimento de custos por funções no argumento de que as empresas 

já facilmente obtinham essa informação em subsistemas de contabilidade interna próprios. 

Por Despacho do Secretário de Estado da Administração de Saúde, de 7 de junho de 

1990 (publicado no Diário da República, de 25 de julho de 1990), foi nomeada a Comissão de 

Normalização do POCSS com o seguinte objetivo: proceder à revisão do POCSS/80 em 

consequência da aprovação do POC/89 e acompanhar a sua implementação (Ministério da 

Saúde, 1990). Tal coincidiu com o processo de normalização da contabilidade pública, 

conhecido como Reforma da Administração Financeira do Estado, iniciado em 1990 com a 

Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro de 1990: bases de contabilidade pública (Assembleia da 

República, 1990a). Permitir uma análise agregada no conjunto da administração pública, por 

um lado, e um controlo de gestão eficaz, por outro, foram as razões (objetivos) para a criação 

deste regime financeiro dos serviços e organismos da administração central, conforme 

referido no n.º 1 da art.º 4.º da referida Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro de 1990. Nesta senda, 

prossegue a lógica institucional de controlo estatal de gastos públicos, apoiada nos suportes 

legais da linguagem jurídica (e.g., Kickert, 2011, Modell, 2012). 

Especificamente para o caso dos hospitais públicos, dotados de autonomia 

administrativa e financeira, o art.º 11.º da Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro de 1990, esclareceu 

que o controlo de gestão orçamental seria sistemático, abrangente da regularidade financeira e 

fiscalizado pelo Tribunal de Contas (Assembleia da República, 1990a). Quanto aos sistemas 

de contabilidade, o art.º 14.º deste diploma instituiu regras diferentes para serviços e 

organismos apenas com autonomia administrativa e serviços e organismos com autonomia 

administrativa e financeira, em que se incluíam os hospitais. Assim, de acordo com esta Lei, 

enquanto para os primeiros o sistema de contabilidade seria unigráfico e com contabilidade 

analítica organizada, para os segundos o sistema seria digráfico e moldado ao POC geral ou a 
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um POC setorial. O art.º 17.º da Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro de 1990, evidenciou a relação 

de dependência entre os sistemas de controlo de gestão e os sistemas de informação, abordada 

por variados autores (e.g., Hopwood, 1987; Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 2011). O 

diploma reconheceu a necessidade de “ser promovida a completa informatização do sistema 

de gestão orçamental da Administração Pública” (Assembleia da República, 1990a, p.687). 

Segundo a Lei de Bases da Saúde de 1990 (Lei n.º 48/90, de 24 de agosto de 1990), os 

serviços centrais do Ministério da Saúde teriam de exercer, em relação ao SNS, “funções de 

regulamentação, orientação, planeamento, avaliação e inspecção” (Assembleia da República, 

1990b, p.3453). Neste sentido, este normativo renovou a responsabilidade do Estado em 

financiar o SNS através do Orçamento Geral do Estado. A razão desta Lei foi reestabelecer 

bases gerais para a proteção da saúde, incluindo a responsabilidade do Estado no 

financiamento, face à necessidade de fazer refletir na evolução da política de saúde a mudança 

na realidade nacional, nomeadamente a mudança nas necessidades e nos recursos disponíveis. 

Esta situação inseriu-se na forma do Estado financiar e controlar os gastos públicos em saúde, 

confirmando que as alterações nos modelos de financiamento dos hospitais influenciam a 

mudança nos SCG (e.g., Jones & Mellett, 2007; Conrad & Uslu, 2011; Hsu & Qu, 2012). 

6.2.3. Regras de Contabilidade de Gestão incluídas no POCSS/91 (1991-1995) 

Em consequência da aprovação do POC/89, o POCSS/80 necessitou de ser atualizado e esta 

foi a principal razão de ser do POCSS/91 (Ministério da Saúde, 1991). O POCSS/91 resultou 

do trabalho da já referida Comissão de Normalização do POCSS, nomeada em 1990, cuja 

atribuição fundamental foi “a adaptação do POCSS [80] ao Plano Oficial de Contabilidade 

[89]” (Ministério da Saúde, 1991, p.9974). O Despacho do Secretário de Estado da 

Administração de Saúde, de 12 de julho de 1990 (publicado no Diário da República em 8 de 

outubro de 1991), aprovou o POCSS/91 e estabeleceu a data de 1 de janeiro de 1992 para o 

início da sua aplicação obrigatória em todos os serviços públicos de saúde (Ministério da 

Saúde, 1991).  

De acordo com o n.º 2 da introdução do POCSS/91, os elementos no âmbito da CG 

incluíram, nomeadamente, a documentação de contabilidade previsional, a documentação de 

contabilidade analítica e o relatório de gestão (Ministério da Saúde, 1991). A Tabela 6.7 

permite comparar os conteúdos do POCSS/91com os do POCSS/80 precedente. 
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Tabela 6.7. Conteúdos do POCSS/80 e do POCSS/91 

POCSS/80 POCSS/91 

Quadro de contas Quadro de contas 

Conceituação e âmbito das contas Conceituação e âmbito das contas 

Documentação da contabilidade geral Documentação da contabilidade: demonstrações 

financeiras e situação económica/financeira 

Documentação da contabilidade previsional Documentação da contabilidade: contabilidade 

previsional 

Documentação da contabilidade analítica de 

exploração 

Documentação da contabilidade: contabilidade 

analítica 

Relatório de atividades Relatório de gestão 

Anexos explicativos Diversos anexos explicativos 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980, p.2) e Ministério da Saúde (1991, p.41) 

Da Tabela acima, ressalta a simplificação para “contabilidade analítica”, em lugar de 

“contabilidade analítica de exploração” e “relatório de gestão” no lugar do “relatório de 

atividades”. Assim, a estrutura do POCSS/91 foi similar à do POCSS/80, em termos dos 

conteúdos que integraram o plano, apenas com ligeiras alterações em denominações. A 

origem da decisão continuou a ser ao nível político-económico. Ambos os planos (POCSS/80 

e POCSS/91) foram aprovados por ministros do Governo Constitucional de então, embora só 

o POCSS/91 tenha sido publicado em Diário da República. Ambos os planos (POCSS/80 e 

POCSS/91) resultaram da normalização do setor empresarial, POC/77 e POC/89, 

respetivamente. Pode interpretar-se que esta publicação em Diário da República do 

POCSS/91, particularmente as regras de CG nele incluídas, funcionou como um ponto de 

decisão que atualizou e reforçou a trajetória histórica (Djelic & Quack, 2007) iniciada no 

POCSS/80. 

Regras de Contabilidade de Gestão no POCSS/91: componentes previsional, analítica e 

indicadores do relatório de gestão 

Os documentos obrigatórios da Tabela 6.8, nas áreas da CG (componentes previsional, 

analítica e indicadores do relatório de gestão), evidenciam as mudanças no POCSS/91, por 

comparação com o POCSS/80: 

Tabela 6.8. Documentos obrigatórios no POCSS/80 e no POCSS/91 

Área da CG POCSS/80  POCSS/91 

Contabilidade 

previsional 

Doc. 7 – Mapa síntese do orçamento financeiro;  

Doc. 8 – Orçamento financeiro;  

Doc. 9 – Conta de gerência; 

Doc. 10 – Orçamento de investimentos;  

Doc. 11 – Exploração previsional;  

Doc. 12 – Orçamento de compras; 

Doc. 13 – Desenvolvimento de resultados líquidos. 

 Doc. 15 – Orçamento ordinário e 

alterações orçamentais - Mapa síntese; 

Doc. 16 – Alteração orçamental;  

Doc. 17 – Orçamento económico;  

Doc. 18 – Orçamento de compras;  

Doc. 19 – Orçamento de investimentos. 
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Tabela 6.8. Documentos obrigatórios no POCSS/80 e no POCSS/91 (continuação) 

Área da CG POCSS/80  POCSS/91 

Contabilidade 

analítica 

Doc. 14 – Secção homogénea principal;  

Doc. 15 – Secção homogénea auxiliar; 

Doc. 16 – Secção homogénea administrativa. 

 Doc. 20 – Secção homogénea principal; 

Doc. 21 – Secção homogénea auxiliar. 

 

Relatório de 

gestão 

I – Caracterização geral;  

II – Recursos humanos;  

III – Aprovisionamento;  

IV – Investimentos;  

V – Financiamento;  

VI – Desvios orçamentais;  

VII – Rendimento dos serviços;  

VIII – Atividade hoteleira; 

IX – Custos. 

 Doc. 22 – Caracterização geral;  

Doc. 23 a Doc. 25 – Recursos 

humanos;  

Doc. 26 a Doc. 29 – Produtividade dos 

serviços;  

Doc. 30 – Taxas de rotação;  

Doc. 31 – Indicadores diversos; 

Doc. 32 – Custos (síntese). 

 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980, pp.153-154) e Ministério da Saúde (1991, 

pp.65-79) 

Especificamente em relação à contabilidade previsional, o POCSS/91 reorganizou os 

mapas do POCSS/80 com a criação de documentos para o orçamento ordinário e para as 

alterações orçamentais. Este documento integrou mapas com a classificação de receitas e de 

despesas públicas e mapas do orçamento financeiro (origem e aplicação de fundos próprios e 

de fundos alheios) (Ministério da Saúde, 1991, pp.65-67: documentos 15A a 15G). Em termos 

de alterações orçamentais, que não constavam do POCSS/80, também se distinguiram mapas 

para a origem e aplicação de fundos próprios e alheios (Ministério da Saúde, 1991, pp.67-69: 

documentos 16A a 16D).  

Quanto à contabilidade analítica, o POCSS/91 incluiu dois mapas: um para cada 

secção principal e outro, idêntico, para cada secção auxiliar, ambos distinguindo elementos 

diretos e indiretos, totais e unitários, e com identificação das secções e das unidades de obra, à 

semelhança do POCSS/80 (Ministério da Saúde, 1991, pp.74-75: documentos 20 e 21). 

Contudo, em relação às secções homogéneas administrativas, para cujo POCSS/80 havia 

indicado um mapa com apenas custos diretos não imputáveis às secções auxiliares e 

principais, o POCSS/91 eliminou este mapa. Assim, não tendo o POCSS/91 precisado regras 

de CG para a repartição dos custos das secções administrativas de apoio geral, pode 

considerar-se que a parte dos elementos diretos, no mapa das secções homogéneas, foi 

adequada para o efeito. A comparação entre secções homogéneas e unidades de obra, entre o 

POCSS/80 e o POCSS/91, apresenta-se na Tabela 6.9.  
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Tabela 6.9. Secções homogéneas e unidades de obra no POCSS/80 e no POCSS/91 

POCSS/80 POCSS/91 

Secções – unidades de obra 

    - Internamento – doente tratado 

    - Internamento – dias 

    - Consulta externa – doente inscrito 

    - Urgência – doente socorrido 

    - Serviço domiciliário – visitas 

    - Quartos particulares – doente tratado 

    - Quartos particulares – dias  

    - Meios complementares de diagnóstico 

      e terapêutica – análises ou exames 

    - Atividade hoteleira – n.º de refeições, 

      n.º de kg de roupa lavada, n.º de kw, outros 

    - Secções administrativas (só custos diretos) 

I – Secções principais – unidades de obra 

      - Enfermarias – doente assistido 

      - Enfermarias – diária 

      - Consulta externa – consulta 

      - Urgência – doente assistido 

 

II – Secções auxiliares – unidades de obra 

       - Hemoterapia – transfusão 

       - Laboratório – análise 

       - Radiologia – exame 

       - Alimentação – refeição 

       - Lavandaria – roupa suja (kg) 

       - (…) 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980) e Ministério da Saúde (1991, p.79) 

 

A Tabela acima foi construída a partir da identificação de centros de custos e de 

unidades de obra por entre os diversos mapas incluídos em ambos os planos que se 

comparam. Na verdade, em nenhum daqueles planos foi incluída, separadamente, uma lista 

que codificasse ou identificasse os centros de custos com indicação das unidades de obra 

respetivas. Aliás, em termos de especialidades clínicas, ambos os planos referiram apenas dois 

exemplos – medicina e cirurgia – sem qualquer subdivisão na especialidade (Ministério da 

Saúde, 1980 e 1991). A identificação de secções principais e auxiliares apenas surgiu no 

POCSS/91, dado que o POCSS/80 apenas tinha apresentado as definições de secção principal, 

secção auxiliar e secção administrativa, mas sem as identificar, deixando essa tarefa aos 

executantes em cada hospital.  

Quanto aos serviços prestados (objetos de custo e de preço) nas secções de atividade, 

os mapas associados aos proveitos, quer no POCSS/80 quer no POCSS/91, permitiram a sua 

identificação e comparação conforme Tabela 6.10 (Ministério da Saúde, 1980 e 1991):  

Tabela 6.10. Serviços no POCSS/80 e no POCSS/91 

POCSS/80 POCSS/91 

- Internamentos  

- Consultas 

- Urgências 

- Serviços domiciliários 

- Serviços de quartos particulares 

- Meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica 

 

- Outros 

- Internamentos 

- Consultas 

- Urgências 

- Serviços domiciliários 

- Serviços de quartos particulares 

- Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

(análises, radiografias, diálise, TAC e outros) 

- Serviços de atendimento permanente 

- Outros 

Fonte: Elaborado com base em Ministério dos Assuntos Sociais (1980, p.85) e Ministério da Saúde (1991, p.71) 
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Constata-se, na Tabela 6.10, que a única alteração foi a inclusão dos “serviços de 

atendimento permanente” no POCSS/91, dado que estes serviços ainda não tinham sido 

criados à data do POCSS/80. Contudo, ambos os planos continuaram a deixar margem, na 

rubrica “outros”, para a possibilidade de discriminar serviços não identificados nos planos 

(Ministério da Saúde, 1980 e 1991). 

Em termos de relatório de gestão, não só ocorreram mudanças na organização dos 

mapas dos indicadores de gestão, como também diversos dos indicadores considerados em 

cada mapa foram alterados, atualizando nomenclaturas (Ministério da Saúde, 1980 e 1991). 

Por exemplo, nos mapas de recursos humanos, em vez de “técnicas do serviço social” foi 

ajustado o conceito para “ação social” (Ministério da Saúde, 1980 e 1991). Em vez de 

“administradores hospitalares” no POCSS/80, o POCSS/91 colocou “órgãos de direção”, 

entre outros ajustamentos similares. A “demora média de recrutamento” e a “vetustez das 

imobilizações” foram dois exemplos de indicadores excluídos pelo POCSS/91. A 

“percentagem das despesas de capital/despesa total” e o “défice financeiro/crédito acumulado 

a fornecedores/12” foram dois exemplos de novos indicadores colocados nos documentos do 

POCSS/91 e que não constavam do plano que lhe precedeu. Esta evidência demonstra que o 

método das secções homogéneas não foi posto em causa com as mudanças referidas. Esta 

circunstância confirma já alguma continuidade que reflete a dependência da trajetória (e.g., 

Hall & Taylor, 1996; Mahoney, 2000) iniciada no POCSS/80. Assim, os ajustamentos 

evidenciados no POCSS/91 traduzem um mecanismo de autorreforço e reprodução 

institucional, conforme com a política de feedback aludida no institucionalismo histórico (e.g., 

Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). Esta atualização foi significativa em termos de mudança 

em alguns centros de custos e unidades de imputação, representando um novo evento 

dependente do anterior (e.g., Hay & Wincott, 1998; Mahoney, 2000). 

Regras de Contabilidade de Gestão subsequentes ao POCSS/91 (1992-1995) 

O Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho de 1992, regulamentou o Regime da Administração 

Financeira do Estado iniciado com a reforma plasmada na Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro de 

1990 (Ministério das Finanças, 1992). A principal razão deste normativo foi regulamentar e 

fazer cumprir a Reforma da Administração Financeira do Estado preconizada naquela Lei de 

bases de contabilidade pública, anteriormente abordada (Assembleia da República, 1990a). As 

atividades de planeamento, execução e controlo dos orçamentos nos serviços e organismos 

públicos e, consequentemente, do Orçamento Geral do Estado, estiveram subjacentes no 
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diploma (Ministério das Finanças, 1992). Este normativo instituiu a necessidade de introduzir 

uma contabilidade de compromissos (planos, orçamentos e controlo) com reportes 

obrigatórios de gestão orçamental. A motivação do diploma foi implementar um novo sistema 

de controlo de gestão para conciliar exigências da autonomia com as necessidades de 

controlo. Foi ainda postulado que os sistemas de contabilidade deveriam moldar-se ao POC e 

que os serviços e organismos públicos deveriam “organizar uma contabilidade analítica como 

instrumento de gestão” (Ministério das Finanças, 1992, p.3504). Estas reformas na 

administração financeira do Estado português, com ênfase para o controlo dos gastos 

públicos, traduzem uma resposta às pressões da UE para reformar o estado social em que 

Bruxelas foi e é fonte de financiamento (Kickert, 2011). 

O Decreto-Lei n.º 10/93, de 15 de janeiro de 1993, aprovou a Lei Orgânica do 

Ministério da Saúde e criou o IGIF, em resultado da junção do DGFSS com os Serviços de 

Informática do Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 1993a). Segundo este normativo, a 

reestruturação pretendeu agilizar estruturas orgânicas dos serviços centrais do Ministério da 

Saúde por razões de operacionalidade e de complementaridade, bem como a racionalização de 

meios. O objetivo de permitir um eficaz e articulado exercício das funções de regulamentação, 

orientação, planeamento, avaliação e inspeção também foi incluído no diploma como outra 

das motivações. Repare-se como estes objetivos (racionalização de recursos, planeamento, 

avaliação e controlo) se enquadram no âmbito da CG. 

Outro exemplo de mais um passo gradual para tentativas de reformas nos serviços de 

saúde portugueses foi o Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro de 1993, que aprovou o 

Estatuto do SNS, enquadrando legalmente as unidades integradas de cuidados de saúde com 

serviços primários e diferenciados como objetos de custo (Ministério da Saúde, 1993b). Uma 

das motivações do diploma foi dar cumprimento à Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 

de agosto de 1990) e ultrapassar disfunções da tradicional separação entre cuidados primários 

e diferenciados. Este normativo também visou estabelecer que a determinação dos preços a 

cobrar pelos cuidados prestados no quadro do SNS se estabelecia por Portaria do Ministro da 

Saúde, tendo em conta os custos reais e o necessário equilíbrio de exploração. Esta evidência 

mostra como as estruturas para controlo de gestão dos gastos públicos hospitalares são 

necessárias para legitimar o seu financiamento (e.g., Chua, 1995; Abernethy & Chua, 1996; 

Modell, 2012). 

Na senda destas mudanças organizacionais nos serviços de saúde portugueses, 

assentes no paradigma formalista e legalista a que se refere Kickert (2011), o regulamento das 

Administrações Regionais de Saúde, conforme Decreto-Lei n.º 335/93, de 29 de setembro de 
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1993, incluiu a obrigatoriedade de estender a estes organismos as regras de classificação de 

receitas e despesas do POCSS/91 já instituídas nos hospitais (Ministério da Saúde, 1993c). A 

uniformização desta classificação em todos os organismos públicos de saúde foi a razão para 

instituir mais esta regra na atividade dos organismos que também supervisionam os hospitais. 

Tal evidencia a tendência para a homogeneização e continuado isomorfismo coercivo (e.g., 

DiMaggio & Powell, 1991; Beckert, 2010). 

Por motivo de aposentação de alguns membros da Comissão de Normalização do 

POCSS, nomeada em 1990, o Despacho do Secretário de Estado da Saúde, de 15 de maio de 

1995 (publicado no Diário da República, de 1 de junho de 1995), constituiu uma nova 

Comissão de Normalização do POCSS com o objetivo de continuar a acompanhar a 

implementação deste plano de normalização (Ministério da Saúde, 1995). Em 1995, a 

conceção de um plano de contabilidade analítica específico para os hospitais públicos 

portugueses foi incumbida, por Despacho do Secretário de Estado da Saúde, à Comissão de 

Normalização do POCSS (Ministério da Saúde, 1995). Para o efeito, foi criado no IGIF um 

Grupo de Trabalho para a Normalização da Contabilidade Analítica nos Hospitais com a 

finalidade de formalizar e desenvolver a contabilidade analítica nestes serviços de saúde 

(Ministério da Saúde, 1995 e 1997
5
).  

Para a normalização da contabilidade analítica dos hospitais, os funcionários dos 

serviços financeiros do IGIF e de alguns hospitais colaboraram numa equipa de trabalho 

nomeada para o efeito, sem recurso a consultoria externa de gestão: 

Para desenvolver a contabilidade analítica, na fase inicial, não se recorria a consultoria externa. 

Era com os funcionários da gestão financeira do Ministério da Saúde em colaboração com 

pessoas dos hospitais. O Ministério solicitava colaboração a funcionários dos hospitais que o 

faziam no âmbito das suas funções normais, nada de pagamentos extra. 

ACSS 2 

 

As considerações referidas na evidência mencionada acima foram ilustradas por 

diversos autores (e.g., McGowan & Klammer, 1997; Granlund, 2001; Grabski et al., 2010; 

Conrad & Uslu, 2011; Caldarelli et al., 2013) cujos estudos revelaram, empiricamente, a 

importância do envolvimento dos funcionários internos no desenvolvimento de SCG. Apesar 

desta colaboração de funcionários dos hospitais, tratou-se de uma colaboração técnica 

                                                 
5 Este documento foi feito e divulgado pelo IGIF (nível do setor organizacional), assim como outros documentos cujo autor 

aparece nas referências como sendo o Ministério da Saúde, embora na parte final dessas referências se cite o IGIF. Acontece 

que, como se trata de um serviço central do Ministério da Saúde, este aparece nos relatórios como autor, ou seja, o Ministério 

da Saúde assume-se como uma entidade corresponsável pela autoria dos relatórios dos seus serviços centrais. Mais à frente, 

passa-se o mesmo com os relatórios da ACSS que substituiu o IGIF, cujo autor principal em todas as referências é o 

Ministério da Saúde. 



 

179 

 

solicitada pelos níveis do setor organizacional e político (Dillard et al., 2004) e não de uma 

fonte de pressão institucionalizadora de origem endógena. 

Em termos de sistemas de informação, entre 1992 e 1995, foi sendo gradualmente 

implementada a informatização da contabilidade nos hospitais públicos (Ministério da Saúde, 

2011j). O projeto de Sistema de Informação Descentralizado da Contabilidade (SIDC) foi 

articulado com o sistema de informação hospitalar para a gestão de doentes (aplicação 

informática denominada SONHO), com o sistema para a gestão de recursos humanos e 

vencimentos (aplicação informática denominada RHV) e com o sistema de gestão de 

materiais (aplicação informática para a gestão do aprovisionamento). Estes sistemas de 

informação, incluindo o SIDC, projetados ao nível do setor organizacional (DGFSS/IGIF), 

visaram desenvolver e agilizar os sistemas de informação dos hospitais pela informatização 

dos procedimentos contabilísticos e de gestão (Ministério da Saúde, 2004e e 2011j). Esta 

necessidade de informatização dos sistemas de informação, incluindo os SCG, tem sido 

referida na literatura (e.g., Hopwood, 1987; Johnson & Kaplan, 1987; Burns & Vaivio, 2001). 

A aplicação informática SIDC incluiu um módulo denominado “contabilidade 

analítica” com a possibilidade de afetar custos diretos às secções (internamento, consultas, 

urgências, meios complementares de diagnóstico e terapêutica ou outras) (Ministério da 

Saúde, 2011j). Ora, sem esta ferramenta informática, tal desdobramento dificilmente 

sucederia de forma manual. Com aquele módulo específico no SIDC, para repartir gastos 

diretos por centros de custos, as tarefas resumiram-se à inserção de cada centro de custos 

aquando do registo dos gastos na contabilidade financeira. 

6.3. Regras da primeira edição do PCAH (1996-1997) 

Em 27 de novembro de 1996, foi aprovado o PCAH (1.ª ed.) pelo Secretário de Estado da 

Saúde, tendo ainda sido revisto e atualizado no ano seguinte pela Comissão de Normalização 

do POCSS e pelo Grupo de Trabalho para a Normalização da Contabilidade Analítica nos 

Hospitais (Ministério da Saúde, 1997). As regras da primeira edição do PCAH foram criadas 

ao nível do setor organizacional (IGIF) para implementação a nível organizacional (hospitais), 

por orientação coerciva de nível político (Ministério da Saúde) que nomeou a Comissão de 

Normalização do POCSS e, depois, aprovou o plano definitivo. O poder de tomada de decisão 

inicial de criar e aprovar regras de CG (1.ª ed. do PCAH) situa-se ao nível político (Dillard et 

al., 2004). As decisões governamentais, através da criação de regras com suporte legal, têm 

uma forte influência na institucionalização de práticas organizacionais (Berman, 2012). De 
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acordo com a literatura (e.g., Markus & Pfeffer, 1983; Covaleski & Dirsmith, 1986; Caupers, 

1994; Abernethy & Chua, 1996; Brignall & Modell, 2000; Ribeiro & Scapens, 2006), o 

mecanismo de poder para a tomada de decisão dos atores predominantes (e.g., Governo) 

também é fator de influência sobre a MCG. 

 As regras do PCAH (1.ª ed.) explicitaram os procedimentos de custeio por secções 

homogéneas, por um lado, e os procedimentos para elaborar orçamentos (planeamento) e 

análise de desvios (controlo), também por secções homogéneas, por outro (Ministério da 

Saúde, 1997). Em relação a este importante elemento institucional do plano – método das 

secções homogéneas – é manifesto que os autores do PCAH (1.ª ed.) deram continuidade ao 

método que havia sido opção nos planos precedentes (POCSS/80 e POCSS/91). Mediante a 

continuidade de um elemento institucional essencial que havia sido opção contingente no 

POCSS/80 e continuado tanto no POCSS/91 como no PCAH (1.ª ed.), pode interpretar-se que 

os dois últimos pontos de decisão (POCSS/91 e 1.ª ed. do PCAH) reforçaram a opção 

contingente inicial tomada numa conjuntura crítica (e.g., Mahoney, 2000; Djelic & Quack, 

2007; Sydow et al., 2009). Assim, pelo menos em relação a este elemento institucional, há um 

reforço do método que contribuiu para o desenvolvimento de uma trajetória histórica 

dependente (Hay & Wincott, 1998; Thelen, 1999; Torfing, 2001). 

O PCAH (1.ª ed.) identificou um elevado número de centros de custos (secções 

homogéneas), por entre dois grupos de secções principais, dois grupos de secções auxiliares e 

um grupo de secções administrativas (Ministério da Saúde, 1997). Para os procedimentos de 

custeio pelo método das secções homogéneas, o PCAH (1.ª ed.) definiu os conceitos e 

estabeleceu as regras e os modos de imputação. O POCSS/91 tinha identificado apenas três 

secções principais (enfermarias, consulta externa e urgência) e cinco secções auxiliares 

(hemoterapia, laboratório, radiologia, alimentação e lavandaria), apesar de ter deixado em 

aberto a criação de mais secções auxiliares que não identificou. A desagregação dos centros 

de custos no PCAH (1.ª ed.) pode ser ilustrada logo nos primeiros níveis de subdivisão das 

secções principais clínicas e de apoio clínico, conforme Tabela 6.11. 
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Tabela 6.11. Secções homogéneas no PCAH (1.ª ed.) e primeiros níveis de subdivisão 

Secções 

principais 

Serviços clínicos – 

Internamentos 

- Medicina/Especialidades médicas 

- Cirurgias/Especialidades cirúrgicas 

- Obstetrícia/ginecologia 

- Pediatria 

- Quartos particulares 

- Unidades de cuidados intensivos 

Outros serviços 

clínicos 

- Hospital de dia 

- Urgências 

- Consultas externas 

- Serviço domiciliário 

Secções auxiliares –  

Serviços de apoio clínico 

 

- Anatomia patológica 

- Patologia clínica 

- Imagiologia 

- Medicina física e de reabilitação 

- Imunohemoterapia 

- Anestesiologia 

- Bloco operatório 

- Medicina nuclear 

- Radioterapia 

- Técnicas diversas 

- Esterilização 

- Serviços farmacêuticos 

- Serviço social 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1997) 

O PCAH (1.ª ed.) contemplou 115 centros de custos identificados e codificados pela 

primeira vez com possibilidade de subdividir ainda mais (ver o número de centros de custos 

identificados no Apêndice 14) (Ministério da Saúde, 1997). O plano descreveu, pela primeira 

vez, três fases de imputação como regras de apuramento dos custos das secções homogéneas: 

[…] primeira fase – a repartição dos custos é constituída pelos custos directos; segunda fase – os 

custos das secções administrativas são imputados proporcionalmente aos respectivos custos 

directos das secções auxiliares e principais; terceira fase – os custos das secções auxiliares são 

imputados às secções beneficiárias. As imputações de 2.ª e 3.ª fase designam-se custos indirectos 

e o conjunto dos custos directos e indirectos constituem a totalidade dos custos das secções 

(Ministério da Saúde, 1997, p.9). 

 

O PCAH (1.ª ed.) também indicou, explicitamente, as unidades de medida para 

imputação às variadas secções homogéneas (Ministério da Saúde, 1997) (ver Tabela 6.12).  

Tabela 6.12. Unidades de obra ou de imputação no PCAH (1.ª ed.) 

- N.º de doentes tratados 

- N.º de dias de internamento  

- N.º de doentes atendidos 

- N.º de consultas 

- N.º de visitas 

- N.º de análises ponderadas 

- N.º de exames ponderados 

- N.º de sessões 

- N.º de anestesias 

- N.º de intervenções 

- N.º de exames 

- N.º de autoclavagens ponderadas 

- Proporcional aos consumos das secções 

- Proporcional ao n.º de utentes atendidos 

- N.º de horas de trabalho 

- Tabela a elaborar pelo hospital 

- N.º de kg de lixo tratado 

- N.º de km 

- N.º de refeições 

- N.º de kg de roupa tratada 

- Proporcional aos custos diretos das secções 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1997) 
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O PCAH (1.ª ed.) procedeu à identificação e ao aumento do número de centros de 

custos e de unidades de obra ou de imputação especialmente adaptadas a hospitais, 

esclarecendo os processos de repartição de gastos, por comparação com o POCSS/91. Para os 

orçamentos, as regras do PCAH (1.ª ed.) apresentaram os denominados mapas de orçamento 

por secções homogéneas e, para a análise de desvios em cada secção, também foram incluídos 

mapas de realização, comparando o executado com o realizado em termos dos diferentes 

elementos de custos diretos e indiretos (Ministério da Saúde, 1997). Estas alterações refletem 

sequências de autorreforço (e.g., Thelen, 1999; Mahoney, 2000) em torno do método das 

secções homogéneas que permaneceu como eixo central herdado da NCG anterior. A 

continuidade do método das secções homogéneas foi positivamente enfatizada pelos 

entrevistados: 

Para a contabilidade analítica dos hospitais, não conheço um método mais eficaz que o das 

secções homogéneas. […] Já houve várias tentativas [outros métodos] e chegou-se à conclusão 

que o método das secções homogéneas era o mais adequado. 

ACSS 2 

O método das secções homogéneas, preconizado no PCAH, tem dado bons resultados. […] não 

vejo necessidade de pensar noutro. 

ACSS 3 

Parece-me que se deveria aprofundar o método que temos. O objetivo deverá ser chegar, o mais 

próximo possível, a um custo real por cada doente através do método das secções homogéneas 

com o qual estamos habituados a trabalhar. 

RSPCG (EPE) 8 

 

A existência de pontos de conexão das novas regras com as regras precedentes, através 

da continuidade do método das secções homogéneas, por exemplo, é um fator facilitador da 

mudança (e.g., Innes & Mitchel, 1990; Burns & Scapens, 2000; Kasurinen, 2002; Kaperskaia, 

2008). Esta dependência da trajetória também foi confirmada nas entrevistas: 

Eu acho que a contabilidade analítica [nos hospitais] é um processo gradual e que nós não 

podemos pensar em partir do atual estado em que as coisas estão para um outro completamente 

diferente e achar que isso é possível. 

RSPCG (EPE) 8 

 

A ligação das novas regras com as rotinas ou as regras precedentes insere-se num dos 

tipos de mudança mais frequentes – modificação operacional – na tipologia de Sulaiman e 

Mitchel (2005). Esta tipologia de mudança condiz com os argumentos de Djelic e Quack 

(2007), segundo os quais, frequentemente, a mudança é incremental, isto é, resulta muito mais 

de um processo de reconfiguração gradual de apenas alguns elementos institucionais do que 

de uma substituição imediata de todos ou de grande parte desses elementos. 

No que se refere às razões para o IGIF ter desenvolvido o PCAH (1.ª ed.), estas 

representam a continuidade dos dois objetivos referenciados no POCSS/91 e em legislação 
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diversa: servir para a determinação de preços de financiamento baseados na comparação de 

custos entre hospitais (a nível central) e ser instrumento de controlo de gestão a nível de cada 

hospital (Ministério da Saúde, 1997). 

[…] a contabilidade analítica ocupa-se fundamentalmente da medida e da análise dos custos e 

proveitos, tendo por objectivo os aspectos económicos da gestão. Trata-se de uma contabilidade 

interna que importa uniformizar e generalizar nos hospitais face à complexidade e dimensão 

envolvida e à necessidade de um adequado controlo de gestão, baseado em elementos analíticos 

que habilitem as decisões que a todo o momento é necessário tomar. Pretende-se, com ela, dar 

cobertura informativa aos segmentos organizacionais, determinar os seus custos e comparar com 

os benefícios proporcionados à instituição. Acresce a necessidade de comparar os custos entre 

hospitais para facilitar a determinação de políticas de preços de serviços prestados, bem como de 

modalidades de pagamento mais consentâneas com a realidade hospitalar. Os orçamentos, que 

devem reflectir os objectivos, as políticas e os programas anuais, constituirão o resumo de 

orçamentos seccionados pelas secções homogéneas existentes (Ministério da Saúde, 1997, p.5). 

 

Para o objetivo de nível central – comparar custos entre hospitais para facilitar a 

determinação de políticas de preços dos serviços – seria necessário disponibilizar um conjunto 

de instrumentos para facilitar e normalizar a contabilidade analítica nos hospitais públicos 

face à complexidade e à dimensão envolvidas (Ministério da Saúde, 1997). De facto, a 

complexidade destes serviços sugere dificuldades na implementação e desenvolvimento de 

SCG nos hospitais (e.g., Järvinen, 2006; Sanchez, 2006; Kantola & Järvinen, 2012). Segundo 

o plano, só esta uniformização permitiria ao IGIF um adequado controlo de gestão para o 

conjunto dos hospitais do SNS, recolhendo dos hospitais informação comparável. Quanto ao 

objetivo de nível interno – ser instrumento de controlo de gestão em cada hospital – o plano 

pretendeu que cada hospital reunisse elementos analíticos por secções homogéneas para 

habilitar a tomada de decisão (perspetiva económica da gestão). Este plano visou também 

proceder a um controlo orçamental anual em cada hospital que refletisse metas, políticas e 

programas anuais por secções homogéneas. 

Apesar da referência aos “benefícios”, o PCAH (1.ª ed.) não incluiu qualquer 

indicação explícita sobre apuramento de proveitos por secções homogéneas nem sobre a 

elaboração de outros indicadores de gestão (Ministério da Saúde, 1997). Desta forma, o 

relatório de gestão que, no POCSS/91, continha variados indicadores de gestão, não foi 

integrado nesta edição do plano específica para hospitais que se debruçou apenas sobre uma 

contabilidade analítica desagregada por secções homogéneas. Também a contabilidade 

previsional do POCSS/91, anteriormente apresentada, ficou reduzida no PCAH (1.ª ed.), na 

medida em que apenas se fez referência à estrutura dos mapas de orçamento por secções 

homogéneas para registo dos custos diretos e indiretos. 
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Na continuidade do processo de reforma da administração financeira e das contas 

públicas, o Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro de 1997, aprovou o Plano Oficial de 

Contabilidade Pública (POCP) para ser obrigatoriamente aplicado em todos os serviços e 

organismos da administração central, regional e local, exceto empresas públicas (Ministério 

das Finanças, 1997). A principal motivação destas regras foi criar condições para a integração 

da contabilidade orçamental, patrimonial e analítica numa contabilidade modernizada que 

fosse um instrumento de apoio à gestão das entidades públicas e à sua avaliação. Neste 

sentido, apoiar a tomada de decisões estratégicas no domínio orçamental (exemplo: 

orçamentação plurianual e acompanhamento dos compromissos) e fornecer informação de 

apoio ao controlo da gestão pública, reforçando a transparência da situação financeira e 

patrimonial, foram objetivos complementares do diploma (Ministério das Finanças, 1997).  

6.4. Discussão 

O estudo da trajetória de NCG nos serviços públicos de saúde portugueses que esteve na 

génese da primeira edição do PCAH, durante o período 1954-1999, permitiu identificar os 

diversos agentes envolvidos, explanando como e por que razões exerceram, direta ou 

indiretamente, pressões institucionais sobre a CG. Conforme evidenciado ao longo deste 

primeiro capítulo da parte empírica da presente tese, esses agentes foram diversos: o Tribunal 

de Contas (citado por Ministério das Finanças, 1983), o Ministério do Interior (1954), a 

Presidência da República (1963), o Ministério da Saúde e Assistência (1961, 1962 e 1968), o 

Ministério do Interior, das Finanças e da Saúde e Assistência (1965), o Ministério do Plano e 

Coordenação Económica e das Finanças (1976 e 1977), o Ministério das Finanças (1971, 

1974, 1976, 1983, 1989, 1992, 1997), o Ministério dos Assuntos Sociais (1977, 1980 e 1982), 

a Assembleia da República (1979, 1990a e 1990b) e o Ministério da Saúde (1997, 1988, 1991, 

1993a, 1993b, 1993c, 1995). Tratou-se de agentes externos aos hospitais públicos, mas com 

poder de coação hierárquica sobre os mesmos, por força das estruturas organizacionais 

competentes legalmente criadas neste período, que estiveram na origem de pressões 

institucionalizadoras de NCG através de Leis, Decretos-Lei, Portarias e Despachos 

ministeriais. Assim, a estrutura de poder envolve os diferentes níveis hierárquicos e influencia 

a mudança dos SCG (e.g., Covaleski & Dirsmith, 1986; Brignall & Modell, 2000; Ribeiro & 

Scapens, 2006). 

A influência dos agentes políticos envolvidos na NCG para todos os serviços de saúde 

portugueses, primeiro, e, depois, para os hospitais (1.ª ed. do PCAH) efetuou-se, em termos da 
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decisão inicial de criação de regras, com recurso às estruturas ministeriais do setor 

organizacional. Os documentos preparados a nível do setor organizacional (serviços centrais 

do Ministério da Saúde) foram ainda sujeitos a aprovação política do Ministério da Saúde. As 

preocupações dos agentes políticos, face às necessidades de responder politicamente pelo 

planeamento e controlo orçamental, estiveram na base da construção de regras de CG. Estas 

preocupações políticas surgiram num contexto económico e social histórico de forte aumento 

dos gastos em serviços de saúde, tanto pelo alargamento do número de doentes tratados 

(implementação do estado social e do SNS) como pelo desenvolvimento de novas técnicas de 

diagnóstico e terapêutica que exigiram mais burocracia e maior necessidade de recursos 

(Simões, 2004). Por isso, a génese da NCG nos hospitais públicos portugueses inseriu-se 

numa lógica institucional de controlo estatal do crescimento dos gastos públicos, apoiada nos 

suportes legais da linguagem jurídica (e.g., Modell, 2001; Kickert, 2011, Modell, 2012). 

Verificou-se que, após a decisão política de criação de estruturas organizacionais com 

capacidade de criar e implementar regras de CG (planeamento, avaliação e controlo), a 

elaboração e desenvolvimento das propostas de normas e sua implementação ocorre ao nível 

do setor organizacional dos serviços de saúde (DGFSS/IGIF) que têm ascendente hierárquico 

(atribuído politicamente) sobre cada estabelecimento hospitalar público de saúde. A NCG nos 

hospitais públicos portugueses até ao surgimento do PCAH (1.ª ed.) foi desenvolvida ao nível 

do setor organizacional, por decisão prévia de nível político ou das estruturas organizacionais 

politicamente criadas com poder para tal, para serem implementadas a nível organizacional 

(e.g., Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). Assim, a tomada de decisão sobre que regras 

escolher – subprocesso de seleção externa institucional aludido por Johansson e Siverbo 

(2009) – é legal e essencialmente política. De facto, num setor público sem mercado de 

concorrência, a tomada de decisão tem uma natureza fortemente política (e.g., Covaleski et 

al., 1996; Brignal & Modell, 2000; Lapsley & Wright, 2004). 

As pressões institucionalizadoras externas, via legislação, traduzem um isomorfismo 

coercivo conforme literatura no âmbito da nova sociologia institucional (e.g., DiMaggio & 

Powell, 1991). A trajetória dos normativos legais (criação e evolução das estruturas 

organizacionais e das regras direta ou indiretamente relacionadas com áreas da CG), criados e 

revistos por agentes políticos portugueses no período 1954-1997, e a informatização da 

contabilidade (financeira e analítica em conjunto) ao nível do setor organizacional (mudança 

nos sistemas de informação com origem no DGFSS/IGIF), constam da Figura 6.1. 
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Figura 6.1. Trajetória de NCG nos serviços públicos de saúde portugueses na génese da primeira 

edição do PCAH (1954-1997) 

Nas últimas duas décadas de ditadura em Portugal (1954-1974), conforme Figura 6.1, 

normas e estruturas organizacionais politicamente criadas para controlo dos gastos públicos 

em serviços de saúde e a contabilidade orçamental de base de caixa estiveram na génese dos 

primeiros conceitos de CG dos serviços de saúde. A aprovação e implementação do POC/77 

nos primeiros anos da democracia constitucional liberal portuguesa, com a implementação de 

um estado social e a criação do SNS, constituíram a conjuntura necessária para a criação do 

primeiro POCSS/80 que incluiu regras de CG baseadas no método das secções homogéneas. 

Conforme literatura do institucionalismo histórico (e.g., Hall & Taylor, 1996; Thelen, 1999; 

Mahoney, 2000; Sydow et al., 2009), tratou-se de uma conjuntura crítica, atendendo a que foi 

contingente a opção (seleção ou ponto de decisão) pelo método das secções homogéneas pela 

primeira vez. A escolha do método das secções homogéneas, para determinar preços de custo 

por secções, deveu-se ao facto de se tratar de um dos métodos usados à época para repartir, 

por diferentes secções, os gastos previamente classificados por naturezas (Ministério dos 

Assuntos Sociais, 1980). Note-se que, à data, já eram conhecidos outros métodos alternativos 

(método de custeio direto e método de custeio padrão, por exemplo) (e.g., Costa et al., 2008; 

Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2008). 

Por entre os diversos pontos de decisão no período em estudo, a Figura 6.1 destaca a 

negrito os dois primeiros planos oficiais que incluíram regras de CG – o POCSS/80 revisto 

pelo POCSS/91 – e a aprovação e revisão do PCAH (1.ª ed.). Esta normalização oficial surgiu 

1954 

1988: Decreto-Lei n.º 19/88 

 1989: Decreto-Lei n.º 410/89 

  1990: Despacho - Comissão POCSS 
   1990: Lei n.º 8/90 

    1990: Lei n.º 48/90 

     1991: Despacho - POCSS/91 
       1992: Informatização (SIDC c/ módulo de contabilidade analítica) 

        1992: Decreto-Lei n.º 155/92 
         1993: Decreto-Lei n.º10/93 

          1993: Decreto-Lei n.º 11/93 

           1993: Decreto-Lei n.º 335/93 
            1995: Despacho – Nova Comissão POCSS 

             1995: Despacho/IGIF – Grupo de Trabalho para a 

                       Normalização da Contabilidade Analítica nos Hospitais 

             1996: Despacho do Secretário de Estado da Saúde -  

                        aprovação do PCAH (1.ª ed.) 
              1997: Decreto-Lei n.º 232/97 

               1997: PCAH (1.ª ed.) – revisão pela Comissão de  

                          Normalização do POCSS e pelo Grupo de 

                          Trabalho para a Normalização da 

                          Contabilidade Analítica nos Hospitais  

                          (ed. IGIF) 
 

1997 

1954: Decreto-Lei n.º 39805 

 1961: Decreto-Lei n.º 43853 

  1962: Portaria n.º 19221 
   1963: Lei n.º 2120 

    1965: Decreto-Lei n.º 46301 

     1968: Decreto-Lei n.º 48357 
      1968: Decreto-Lei n.º 48358 

       1971: Decreto-Lei n.º 305/71 

        1974: Decreto-Lei n.º 742/74 
         1976: Decreto-Lei n.º 585/76 

          1976: Decreto-Lei n.º 737/76 

           1977: Decreto-Lei n.º 47/77 
            1977: Decreto-Lei n.º 129/77 

             1978: Decreto-Lei n.º 264/78 

              1979: Lei n.º 56/79 
               1979: Decreto-Lei n.º 513 T1/79 

              1980: Despacho - POCSS/80  
                1980: Decreto-Lei n.º 525/80 

                 1981: Decreto-Lei n.º 233-A/81 

                  1982: Decreto-Lei n.º 357/82 
                   1982: Decreto-Lei n.º 459/82 

                    1983: Instruções do Tribunal de Contas 
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em conjunto com a normalização da contabilidade financeira, ou seja, o POCSS/80 e o 

POCSS/91 incluíram partes específicas de CG distintas da parte da contabilidade financeira 

(Ministério da Saúde, 1980 e 1991). Aqueles dois primeiros planos de normalização 

contabilística surgiram em resposta às conjunturas criadas pela mudança na contabilidade 

decorrente do POC/77 e do POC/89, respetivamente. Assim, esta primeira parte da 

investigação, relativa ao período que precedeu o PCAH (1.ª ed.), evidenciou que a 

normalização da contabilidade financeira dos serviços de saúde influencia a NCG nesses 

mesmos serviços.  

Após a implementação do POCSS/80 (em vigor a partir de 1981), diversos normativos 

legais posteriores foram referindo a obrigatoriedade de implementar e ampliar a aplicação do 

POCSS/80 a um maior número de hospitais e organismos estatais do SNS. Esses normativos 

criados a partir de novos pontos de decisão podem, assim, considerar-se sequências de 

autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) da NCG iniciada em 1980. Porém, o 

POC/89, que reviu o POC/77, criou uma nova conjuntura que obrigou a um novo ponto de 

decisão: revisão do POCSS/80 através da criação e publicação do POCSS/91. Este novo ponto 

de decisão política, em 1991, por se tratar da aprovação de uma proposta de 

atualização/revisão do POCSS anterior, evidenciou um novo evento dependente do anterior 

(e.g., Hay & Wincott, 1998; Mahoney, 2000; Sydow et al., 2009) e o primeiro grande ponto 

de reforço da NCG instituída. Assim, o POCSS/91 representou um segundo ponto de decisão 

que procedeu à adaptação de alguns elementos (e.g., centros de custos e unidades de 

imputação) da trajetória (Djelic & Quack, 2007; Streeck & Thelen, 2005) que começou a 

gerar-se com a aprovação do POCSS/80. 

Além da mudança organizacional, também ao nível da mudança nos sistemas de 

informação, com o início da informatização da contabilidade nos hospitais públicos a partir de 

1992, ocorreram pressões exógenas institucionalizadoras de práticas subjacentes às regras 

legalmente impostas. A introdução da aplicação informática SIDC, também por iniciativa 

central exógena aos hospitais, foi um fator facilitador da mudança nas práticas (e.g., Cobb et 

al., 1995; Kasurinen, 2002), dadas as potencialidades informáticas para registo de gastos 

desagregados por centros de custos. Verificou-se não apenas interação entre a mudança 

organizacional e a mudança nos sistemas de informação (e.g., Hopwood, 1987; Cobb et al., 

1995), mas também entre regras e práticas. As pressões ao nível da mudança organizacional 

tendem a incidir mais diretamente sobre a institucionalização de regras de CG, ao passo que 

as pressões ao nível da mudança nos sistemas de informação tendem a refletir-se mais na 

implementação prática dessas regras. A mudança nos sistemas de informação interage com a 
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mudança organizacional para, em conjunto, pressionarem a mudança em contabilidade 

(Hopwood, 1987). A mudança nos SCG foi influenciada pelas potencialidades dos sistemas 

de informação (e.g., Granlund & Malmi, 2002; Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 2011) em 

trabalhar informaticamente um elevado número de centros de custos. 

A trajetória de NCG no período 1954-1995, incluindo os dois primeiros planos oficiais 

(POCSS/80 e POCSS/91), incidiu sobre a totalidade dos serviços públicos de saúde, ou seja, 

incluiu os hospitais públicos, mas não tratou apenas os hospitais públicos (porque incluiu 

centros de saúde e outros organismos públicos de saúde não hospitalares). Só no último ano 

deste período (1995) foi politicamente nomeado um Grupo de Trabalho para a Normalização 

da Contabilidade Analítica dos Hospitais que elaborou o primeiro PCAH (específico apenas 

para hospitais públicos). A primeira edição do PCAH (só para hospitais) foi objeto de 

Despacho do Secretário de Estado da Saúde, ou seja, tratou-se de uma seleção institucional ao 

nível político, típica de setores públicos assentes no paradigma legalista (e.g., Lapsley & 

Wright, 2004; Johansson & Siverbo, 2009; Kickert, 2011). O PCAH (1.ª ed.) aprovado não foi 

uma construção de raiz, mas antes uma adaptação para hospitais das regras de CG incluídas 

no anterior POCSS/91. Após a aprovação política inicial, em 1996, o PCAH (1.ª ed.) foi ainda 

revisto, em 1997, pela Comissão de Normalização do POCSS e pelo Grupo de Trabalho para 

a Normalização. Tal revisão do plano, ainda antes de ser implementado, efetuou-se num 

contexto de normalização da contabilidade pública através do POCP (Decreto-Lei n.º 232/97 

de 3 de setembro de 1997), sem novo Despacho político. 

A maior parte dos elementos institucionais da primeira edição do PCAH (objetivos de 

construir informação desagregada de custeio para suporte ao financiamento central e ao 

controlo de gestão em cada hospital, método das secções homogéneas, mapas de custeio por 

secções e indicadores de gestão) foi herdada do POCSS/91 que lhe precedeu. Em relação à 

continuidade e estabilidade destes elementos institucionais, é possível interpretar-se que a 

trajetória foi dependente (e.g., Hall & Taylor, 1996; Hay & Wincott, 1998; Asiskovitch, 

2009). No entanto, a criação, pela primeira vez, de dezenas de secções codificadas para os 

serviços hospitalares homogéneos e, necessariamente, as correspondentes bases de imputação 

dos custos, foram novos elementos institucionais incluídos na primeira edição do PCAH. A 

instituição PCAH, criada em 1996, ajustada em 1997 e implementada nos hospitais públicos 

portugueses a partir de 1998, teve, assim, a sua génese nas regras de CG vigentes no período 

que lhe precedeu. As sequências de autorreforço desta instituição apresentam-se no capítulo 7. 
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CAPÍTULO 7: AS SEQUÊNCIAS DE AUTORREFORÇO DO PCAH (1998-2011) 

7.1. Introdução 

No capítulo anterior, foi estudada a NCG em todos os serviços de saúde públicos portugueses 

durante o período 1954-1995, com destaque para as regras explícitas de CG incluídas nas duas 

primeiras versões do POCSS, enquanto genes da instituição PCAH. Nesse período, estudou-se 

a génese e a evolução nas regras de CG em todos os serviços públicos de saúde (hospitais 

incluídos) que antecederam o PCAH em termos do processo (como) e das razões (porquê) 

subjacentes. Perante a decisão política de criar uma NCG específica para os hospitais públicos 

portugueses, o capítulo anterior terminou com a apresentação das regras da primeira dição do 

PCAH. Neste enquadramento, o capítulo mencionou o Despacho de aprovação (em 1996) e a 

revisão final pela Comissão de Normalização do POCSS e pelo Grupo de Trabalho para a 

Normalização da Contabilidade Analítica nos Hospitais (em 1997). 

Na sequência cronológica do capítulo anterior, este segundo capítulo da parte empírica 

do estudo distingue quatro conjuntos de regras de CG explicitamente aplicáveis aos hospitais 

públicos portugueses: primeiras regras avulsas de CG subsequentes à implementação da 

primeira edição do PCAH (1.ª ed.) (ponto 7.2); a segunda edição do PCAH (ponto 7.3); a 

terceira edição do PCAH (ponto 7.4) e as adendas à terceira edição do PCAH (ponto 7.5). 

Assim, em relação a cada um destes conjuntos de normas, explanar-se-ão as regras e os 

efeitos das alterações das regras nas práticas subjacentes, incluindo as razões da mudança. 

Note-se, assim, que no período que antecedeu o PCAH apenas foram estudadas as regras de 

NCG que estiveram na génese da primeira edição do plano. Neste capítulo, para além do 

estudo das regras estabelecidas em novas edições e adendas ao PCAH, também serão 

estudadas as práticas subjacentes, durante a vigência e implementação do plano, para as 

comparar com as regras no sentido de poder identificar e justificar eventuais desfasamentos 

entre as regras formais e as práticas efetivas. 

7.2. Primeiras regras de Contabilidade de Gestão subsequentes à implementação do 

PCAH (1.ª ed.) (1998-1999) 

Este ponto do capítulo subdivide-se em dois subpontos essenciais: as regras e as razões da 

mudança (subponto 7.2.1) e os efeitos das alterações das regras nas práticas (subponto 7.2.2). 
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7.2.1. As regras e as razões da mudança 

Apesar do PCAH (1.ª ed.) ter sido aprovado em 1996 e revisto em 1997, a sua divulgação e 

distribuição pelos hospitais ocorreu apenas no ano zero da sua implementação, isto é, no ano 

de 1998: 

[…] em 1998 fora distribuído um documento intitulado Plano de Contabilidade Analítica dos 

Hospitais [PCAH], que definia, nomeadamente, os centros de custos obrigatórios e as respetivas 

unidades de imputação, constituindo o ano de 1998 o ano 0 (zero) para a sua implementação 

(Tribunal de Contas, 1999, p.144). 

 

Este atraso de dois anos para o início da implementação do PCAH (1.ª ed.) sugere 

dificuldades no processo de implementação (Johansson & Siverbo, 2009). Este mesmo atraso 

também pode sugerir que a utilidade da informação gerada por secções homogéneas não é 

apenas instrumental, ou seja, não é apenas útil para a tomada de decisões dos gestores, 

podendo também ter subjacentes motivações de legitimidade (Ruef & Scott, 1998; 

Kaperskaia, 2008). 

Para desenvolver o controlo da administração financeira do Estado, o Decreto-Lei n.º 

166/98, de 25 de junho de 1998, instituiu um sistema de controlo interno: um modelo 

articulado, integrado e coerente, com definição das entidades responsáveis e dos princípios 

fundamentais de atuação para uma melhor coordenação e utilização dos recursos afetos à 

função controlo (Ministério das Finanças, 1998). A razão subjacente ao normativo foi fazer 

cumprir um dos objetivos do programa do XIII Governo Constitucional – reforço e revisão do 

sistema de controlo financeiro do Estado (Ministério das Finanças, 1998). Este normativo 

evidencia a pressão que o Estado faz através do reforço de mecanismos legais de controlo de 

recursos (e.g., Powell, 1991; Barzelay & Gallego, 2006). Conforme a teoria da dependência 

de recursos, a regulação governamental faz parte de um contexto em que um agente com 

poder sobre recursos vitais (Estado) interage com as organizações dependentes (hospitais 

públicos) através de normativos coercivos (e.g., Chen & Roberts, 2010; Weech-Maldonado et 

al., 2012). Por isso, o contexto de regulação governamental afeta as organizações (hospitais 

públicos, por exemplo), na medida em que essas organizações dependem dos recursos do 

agente com poder (Heimovics et al., 1993; Pfeffer & Salancik, 2003; Amalou-Döpke & Süb, 

2014). 

Em termos de demonstração de resultados por funções e por serviços, o Decreto-Lei 

n.º 44/99, de 12 de fevereiro de 1999, alterou a estrutura daquela demonstração, remetendo 

para a nova estrutura incluída na Diretriz Contabilística n.º 20 (Ministério das Finanças, 

1999). Este diploma reafirmou a utilidade desta demonstração para efeitos de gestão interna 
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das empresas ou de outras entidades com componente empresarial (hospitais, por exemplo). 

Em 1999, relativamente às regras sobre a criação legal e o funcionamento contabilístico de 

centros de custos ou de responsabilidade aplicáveis aos serviços de saúde, três Decretos-Lei 

foram emitidos pelo Ministério da Saúde (1999a, 1999b e 1999c). O Decreto-Lei n.º 35/99, de 

5 de fevereiro de 1999, definiu os princípios orientadores para a organização, gestão e 

avaliação dos serviços de psiquiatria e saúde mental (Ministério da Saúde, 1999a). A 

motivação do normativo foi organizar os serviços de psiquiatria e saúde mental em centros de 

responsabilidade dotados de orçamentos-programa próprios para as suas especificidades 

(Ministério da Saúde, 1999a). 

O Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de maio de 1999, estabeleceu que as receitas, as 

despesas, os orçamentos e as contas dos centros de saúde também teriam de ser classificados 

segundo o POCSS/91, à semelhança dos hospitais públicos (Ministério da Saúde, 1999b). 

Quanto à razão para esta mudança, a obrigatoriedade de aplicação do POCSS/91 nos centros 

de saúde visou obter informação rigorosa em apoio à gestão e à avaliação de desempenho 

nestes centros de responsabilidade de cuidados primários (Ministério da Saúde, 1999b). Para 

além da pressão para o controlo de gestão nos centros de saúde, este alargamento da base de 

aplicação das regras também significou um reforço de poder do Estado, enquanto agente de 

mudança (Asiskovitch, 2009). 

O Decreto-Lei n.º 374/99, de 18 de setembro de 1999, referido no capítulo 4, 

prescreveu um vasto conjunto de regras para a criação e funcionamento de Centros de 

Responsabilidade Integrada (unidades de gestão intermédia para agrupar serviços e/ou 

unidades funcionais homogéneas), nomeadamente as disposições gerais, os órgãos de gestão, 

os recursos financeiros e os procedimentos de criação e avaliação (Ministério da Saúde, 

1999c). Quanto às motivações, o mesmo Decreto-Lei descreveu quatro objetivos 

fundamentais. Primeiro, descentralizar os processos de planeamento, controlo e tomada de 

decisão. Segundo, melhorar a acessibilidade, a qualidade, a produtividade, a 

responsabilização, a eficiência e a efetividade da prestação de cuidados de saúde através de 

uma melhor gestão dos recursos. Terceiro, estabelecer contratos-programa anuais com plano 

de atividades, orçamento-programa, plano de investimentos e plano de formação e 

investigação. Finalmente, o objetivo de determinar custos diretos e indiretos através da 

contabilidade analítica do hospital.  

Estes normativos legais com a prescrição de regras para criação e funcionamento de 

centros de custos ou de responsabilidade com funções homogéneas evidenciam uma nítida 

pressão para transformar a ordem institucional (Ocasio & Thornton, 1999). Assim, estas 
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primeiras regras avulsas, mesmo que sem tratar diretamente o PCAH, representaram uma 

primeira sequência de autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) das matérias 

tratadas pela instituição PCAH. 

7.2.2. Os efeitos das alterações das regras nas práticas 

Após a aprovação do PCAH (1.ª ed.) em 1996, reforçado pela sequência de legislação avulsa 

(de alguma forma relacionada com o plano), nos dois primeiros anos de implementação 

(1998-1999), importa estudar as práticas e as razões subjacentes. Considerando os dois 

objetivos principais do PCAH (1.ª ed.) já referidos como razões destas regras formais – servir 

para o controlo de custos e a determinação de preços de financiamento baseados na 

comparação de custos entre hospitais (nível do setor organizacional) e ser instrumento de 

controlo de gestão em cada hospital (nível organizacional) –, compreender a mudança nas 

PCG passa pelo confronto dos comportamentos (práticas) efetivos com aqueles dois objetivos 

primordiais das regras. Diversos autores (e.g., Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004) 

consideraram esta distinção entre níveis da estrutura organizacional como um aspeto 

preponderante para o estudo da legitimidade organizacional, juntamente com a identificação 

dos agentes sociais e dos elementos institucionais. Por isso, as duas secções principais 

seguintes distinguem cada um daqueles dois objetivos, associando os agentes e os elementos 

institucionais aos respetivos níveis da estrutura organizacional. 

Controlo de custos e determinação de preços de financiamento (nível do setor 

organizacional) 

Tendo em conta que a normalização pelo PCAH (1.ª ed.) foi aprovada pelo Ministério da 

Saúde por proposta dos seus serviços centrais (IGIF), o objetivo das regras de construir um 

sistema de custeio específico para hospitais útil ao modelo de financiamento afigurou-se 

preponderante ao nível do setor organizacional. Contudo, este objetivo já constava das 

práticas anteriores ao PCAH (1.ª ed.), como se depreende da seguinte entrevista: 

[…] os primeiros critérios de financiamento foram feitos com base na contabilidade analítica dos 

hospitais […] O Ministério da Saúde fazia preços com base em custos […]. O Ministério da 

Saúde recolhia a produção e essa produção era valorizada com base em preços, definidos a partir 

dos custos, que eram pagos aos hospitais. […]. Tudo isso era pago. Por exemplo: faziam 1000 

internamentos, cada internamento pago a 100 escudos dava 100000 escudos. Ao internamento, 

juntavam-se as consultas – o número de consultas vezes o preço de cada uma. 
ACSS 2 

[Para o financiamento], os custos que interessam são os menos desagregados, nomeadamente no 

internamento, sem dividir por todas as especialidades. 

ACSS 3 
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A evidência acima mostra que os preços de financiamento se centraram nos objetos de 

custo principais mais agregados (e.g., internamento, consultas), sem a desagregação para cada 

especialidade conforme PCAH (1.ª ed.). Tal sugere que a informação desagregada de custeio 

dos hospitais é naturalmente limitada para ser usada ao nível do setor organizacional devido à 

complexidade dos serviços em causa (e.g., Ballantine et al., 1998; Santana, 2005). Note-se 

que, apesar das decisões políticas caberem ao Ministério da Saúde, o IGIF (serviços técnicos 

centrais do Ministério da Saúde à data) foi o interlocutor direto com os hospitais, seguindo as 

decisões/orientações políticas. 

Para além do PCAH (1.ª ed.), diversa legislação, já anteriormente mencionada, 

estabeleceu a necessidade de relacionar os preços, as políticas e os critérios de financiamento 

dos hospitais públicos com os custos médios respetivos. Contudo, tanto na vigência do PCAH 

(1.ª ed.) como nos períodos anteriores, os modelos de financiamento destes hospitais foram 

retrospetivos, baseados no reembolso dos custos históricos, tendo servido mais para legitimar 

a necessidade de recursos do que para responsabilizar a gestão (e.g., Barros, 2006; Major & 

Cruz, 2013). Em relação aos subsistemas particulares de saúde convencionados com o SNS, 

os preços de financiamento foram determinados por Portaria do Ministro da Saúde, tendo em 

conta os custos históricos e o necessário equilíbrio de exploração (Ministério da Saúde, 

1993b). Por isso, os hospitais públicos são organizações cuja atividade é influenciada por 

fatores de dependência de recursos (Weech-Maldonado et al., 2012). 

Apesar da evidência de alguma utilização da informação histórica para determinação 

de critérios de financiamento ao nível do setor organizacional, este objetivo foi limitado quer 

pelas restrições do Orçamento Geral do Estado quer pela arbitrariedade na imputação de 

gastos: 

Quando, dentro do mesmo grupo [de hospitais com complexidade e dimensão similares], há 

dispersões significativas de custos unitários, do 8 para o 80, é porque está mal imputado. 

Normalmente, nos hospitais, a carga horária médica está mal imputada. O Ministério da Saúde 

chama a atenção para isso. […] Há má imputação dos custos. […] a primeira simulação de 

preços é feita com base na contabilidade analítica, em função dos custos reais. Depois, como o 

orçamento [do Orçamento Geral do Estado] não chega, tem que se cortar, mas a contabilidade 

analítica acaba por estar na base. 

ACSS 2 

 

As insuficiências na imputação de gastos, juntamente com as limitações do Orçamento 

Geral do Estado, prejudicam o objetivo central ao nível do setor organizacional de a 

contabilidade analítica servir para controlar os custos e o financiamento público. Na seção 

seguinte, aborda-se o segundo objetivo da contabilidade analítica dos hospitais, agora ao nível 

organizacional. 
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Instrumento de controlo de gestão em cada hospital (nível organizacional) 

À semelhança do nível do setor organizacional, uma informação com insuficiências nas 

repartições de custos também tenderá a ser pouco utilizada nos processos de tomada de 

decisão em cada organização individual (Scapens, 2006). Os entrevistados que, na vigência do 

PCAH (1.ª ed.), já trabalhavam na contabilidade analítica dos hospitais referiram-se à 

existência de dificuldades na distribuição da carga horária dos funcionários através da 

aplicação informática RHV (Recursos Humanos e Vencimentos). O exemplo de dificuldades 

na repartição da carga horária dos médicos foi o mais referido: 

Nos hospitais, os médicos andam por meia dúzia de centros de custos. Essa repartição da mão de 

obra é muito complicada. […] As horas extraordinárias deste hospital são todas imputadas ao 

internamento, quando mais de 90% se referem ao serviço de urgência. Mas é assim que está a 

imputação no RHV. Corrigir isso daria muito trabalho […], mas não se pressionam os recursos 

humanos [Serviço de Recursos Humanos] para fazer essa repartição no RHV porque a 

contabilidade analítica não é usada. 

RSF (EPE) 8 

Na conta 64 – Custos com o pessoal, há imputações que não correspondem à realidade. Quando 

detetamos as situações, avisamos o serviço de recursos humanos, mas estes dizem-nos que não 

conseguem que os médicos lhes façam planos de distribuição de cargas horárias como deve ser e 

que nem os atualizam. 

RSF (EPE) 21 

Sei que há hospitais que imputam os recursos humanos todos ao internamento e as horas 

extraordinárias todas na urgência, ao passo que nós temos tudo parametrizado. 

TSSF (EPE) 8 

 

Esta evidência mostra que apesar de haver procedimentos normalizados pelo PCAH 

(1.ª ed.), cada hospital utilizou dados internos deficientemente ajustados à realidade do 

hospital ou até incorretos por insuficiências nos registos ou limitações dos sistemas de 

informação (e.g., Costa et al., 2008). Esta limitação no interesse e na colaboração dos médicos 

(e.g., Jacobs et al., 2004) contribui para um desfasamento entre os objetivos das regras e os 

resultados práticos. Este fenómeno de loose coupling é típico em sistemas organizacionais 

abertos, mas é particularmente vincado em sistemas com burocracias profissionais, onde a 

autoridade hierárquica pode ser limitada pelo estatuto ou pela autonomia das profissões, 

nomeadamente médicos (Adinolfi, 2003). Os testemunhos também evidenciaram a prática de 

criação de centros de custos não conforme com o PCAH (1.ª ed.): 

Na nossa consulta externa, temos mais um exemplo em que o que fazemos diverge do PCAH. 

[…] Nós temos imensos gabinetes de consultas diferentes num mesmo espaço físico, mas só 

consideramos alguns centros de custos de consultas daqueles que estão fisicamente 

individualizados e não aquela panóplia por especialidades do PCAH. […] É que a gestão de uma 

ala física é comum para várias especialidades. Eu concentro aquilo num centro de custos. 

RSF (EPE) 7 

Numa das nossas unidades hospitalares temos centros de custos muito próprios que nem sequer 

existem no plano de contabilidade analítica dos hospitais (PCAH) porque é um hospital único. 

TSF (SPA) 3 
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Para além das práticas discrepantes do PCAH (1.ª ed.) já mencionadas, os testemunhos 

também evidenciaram diversas situações problemáticas relacionadas com os consumos de 

materiais clínicos e farmacêuticos. Tais situações devem-se ao facto de os enfermeiros 

responsáveis pelas práticas de requisição desses materiais o fazerem para um conjunto de 

serviços comuns a múltiplos centros de custos. Os exemplos abaixo esclarecem algumas 

situações: 

Por exemplo, o hospital de dia de uma especialidade, como não tem um responsável, quem 

requisita material é o enfermeiro que está nas consultas dessa especialidade. Ora, no momento da 

requisição, fica difícil, em muitos materiais, perceber se serão consumidos nas consultas ou no 

hospital de dia. Na cirurgia de ambulatório, também acontece a mesma coisa. 

RSF (SPA) 17 

Na nossa consulta externa, nós nunca conseguimos – e eu estou cá há quase 20 anos – que 

quando um enfermeiro faça a requisição de materiais ao armazém, indique, por exemplo, se são 

X pensos para a consulta de medicina ou se são Y pensos para a consulta de cirurgia. Eles 

simplesmente não sabem. 

RSF (EPE) 21 

 

Perante esta evidência, ficou claro que quanto maior for a desagregação em 

centros de custos hospitalares, maiores são as dificuldades para os processos de 

repartição dos gastos e, consequentemente, também aumentam as dificuldades para 

utilizar instrumentalmente a informação desagregada gerada (e.g., Costa et al., 2008; 

Picoito, 2009; Coyte et al., 2010; Grabski et al., 2010). Pela exemplificação de um dos 

entrevistados, percebe-se que este problema dos consumos se situa a dois níveis: por um 

lado, o sistema informático exige que cada requisição se destine a um único centro de 

custos; por outro lado, os enfermeiros gerem consumos em variados centros de custos 

que, fisicamente, não têm stocks separados. 

Muitas vezes, [os enfermeiros] requisitam [material] para ser consumido em diversos centros de 

custos, mas fazem só uma requisição, logo, só podem colocar [em cada requisição] um centro de 

custos e depois fica tudo nesse centro de custos. (…) Temos ginecologia, obstetrícia, 

neonatologia e bloco de partos com um único enfermeiro-chefe responsável pelas requisições 

para esses centros de custos. Na prática, esse enfermeiro-chefe acaba por fazer os pedidos para 

um centro de custos qualquer de entre aqueles quatro. Consequentemente, vai haver centros de 

custos que vão ficar com mais e outros com menos. 

TSF (SPA) 4 

 

Conforme com a situação descrita em cima, a solução do problema poderia passar por 

efetuar várias requisições em vez de uma só. Tal multiplicaria as tarefas administrativas de 

requisição. Acresce que para o enfermeiro responsável pelos consumos em vários centros de 

custos, a lógica prática é funcionar como um único centro de custos. Perante esta evidência, 

confirma-se que a complexidade dos serviços hospitalares torna alguns deles verdadeiramente 

diferentes de hospital para hospital (e.g., Ballantine et al., 1998; Malmi, 1999; Cardinaels et 
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al., 2004). Assim, estes resultados evidenciam que as diferenças entre hospitais são a situação 

mais natural, independentemente de um objeto de custo ou de um centro de custos ter a 

mesma identificação nas regras normalizadas. Foram diversos os testemunhos sobre as 

dificuldades intrínsecas para a implementação de um custeio normalizado conforme o PCAH 

(1.ª ed.) com objetivos de comparabilidade, quando cada hospital tem, efetivamente, 

realidades físicas diferentes e trabalha com recursos também distintos: 

Ocorre que, num centro de custos com o mesmo nome, em hospitais do mesmo grupo para 

efeitos de comparabilidade, se fazem serviços médicos muito diferenciados e com diferentes 

recursos, pondo em causa a comparabilidade dos centros de custos definidos no PCAH. 

MCA (EPE) 3 

[…] vou dar alguns exemplos concretos que conheço: a cardiologia do Centro Hospitalar de S. 

João EPE, definitivamente, não tem nada a ver com a cardiologia do Centro Hospitalar do Porto 

EPE, pois o que se trata num não tem nada a ver com aquilo que se trata no outro. […]. Dou-lhe 

mais outro exemplo: a nefrologia no Centro Hospitalar de S. João EPE não tem nada que ver 

com a nefrologia do Centro Hospitalar do Porto EPE e ambos pertencem ao mesmo grupo. No 

Centro Hospitalar do Porto EPE, na nefrologia fazem muito mais transplantes e têm um centro 

de hemodiálise, ao passo que o Centro Hospitalar de S. João EPE não tem essa realidade. Por 

isso, quem for comparar os custos unitários, por mais corretos que estejam, tem de encontrar 

uma disparidade que é real. Quem não souber isto, olha para um relatório ou uma base de dados 

que mostre esta diferença e pensa que um está muito pior que o outro. Pode não ser verdade. 

Têm é realidades diferentes e o que trata um não é igual ao que trata o outro, embora o centro de 

custos tenha o mesmo nome [no PCAH]. 

RSF (EPE) 3 

 

Esta evidência confirma a realização de serviços similares com recursos (humanos, 

equipamentos, materiais, etc.) diferentes de hospital para hospital, mas enquadráveis nas 

secções e nos objetos de custo do PCAH (1.ª ed.). Acresce que a quase totalidade desses 

recursos são disponibilizados (aos hospitais públicos) pelo agente (Estado) que detém um 

poder legítimo de controlo sustentado na posição hierárquica que ocupa (Weech-Maldonado 

et al., 2012; Amalou-Döpke & Süb, 2014). Por isso, os comportamentos das organizações 

(hospitais públicos) que dependem dos recursos vitais de outrem (Estado) são controlados 

externamente (por esse Estado) de forma quase incontornável (Pfeffer & Salancik, 2003; 

Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke & Süb, 2014). 

A literatura (e.g., Simões, 2004; Sanchez, 2006) tem argumentado o facto de as 

especificidades internas de cada hospital (recursos disponíveis) poderem contribuir para que 

as regras não sejam uniformemente aplicadas. Consequentemente, a implementação prática 

em cada hospital, apesar da normalização pelo PCAH (1.ª ed.), acaba por refletir as realidades 

e as dificuldades de cada um:  

Nós falamos com colegas de outros hospitais, por vezes com dúvidas sobre determinados 

critérios de imputação [do PCAH], e verificamos que não fazem todos da mesma maneira. 

TSSF (SPA) 6 
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[…] a contabilidade analítica que se faz não é exatamente aquela que o plano manda fazer. […] 

sei que há hospitais que usam critérios diferentes. […] A forma de interpretar os critérios não é a 

mesma em todos os hospitais. Depois, também temos as nossas próprias limitações. 

TSF (SPA) 2 

 

Perante esta evidência, confirma-se que a natureza eminentemente social dos hospitais 

públicos retira potencialidades aos SCG comummente aplicados em contextos de 

competitividade (e.g., Ballantine et al., 1998; Simões, 2004). Há condições específicas em 

cada hospital que explicam que os sistemas de custeio não estejam desenvolvidos a ponto de 

produzirem informação desagregada por centros de custos mais útil à gestão. 

O relatório de auditoria n.º 38/99 do Tribunal de Contas (1999) concluiu pelo pouco 

uso instrumental da contabilidade analítica (por secções homogéneas) para responder 

eficazmente às necessidades de gestão em cada hospital, destacando limitações na 

tempestividade desta informação: 

[A contabilidade analítica], enquanto instrumento auxiliar de gestão, tem tido uma importância 

aquém do desejável [nos sete hospitais auditados] […]. A contabilidade analítica não é periódica 

nem atempada, pelo que não responde eficazmente às necessidades da gestão (Tribunal de 

Contas, 1999, p.145). 

 

Perante esta evidência, o relatório de auditoria n.º 38/99 do Tribunal de Contas (1999) 

exerceu uma pressão institucionalizadora sobre a implementação prática das regras do PCAH 

(1.ª ed.). Esse relatório recomendou mesmo a necessidade de prosseguir com a implementação 

generalizada das regras de normalização em todos os hospitais públicos como base 

fundamental para a produção de informação tempestiva e útil para a avaliação do desempenho 

da gestão: 

Dever-se-á prosseguir na implementação generalizada do Plano de Contabilidade Analítica ao 

nível de todas as instituições [hospitais], e, concomitantemente, proceder a um intenso 

acompanhamento da sua utilização, quer a nível central, quer por parte dos serviços, 

dinamizando a sua aplicação e, consequentemente, a produção de informação tempestiva para a 

gestão, com vista a um melhor e mais célere acompanhamento da actividade económico-

financeira das instituições (Tribunal de Contas, 1999, p.33). 

 

Esta posição do Tribunal de Contas (1999) identifica mais um agente social com 

capacidade de pressão institucionalizadora de mudança organizacional nos hospitais com 

influência na CG (e.g., Abernethy & Chua, 1996; Jones & Mellett, 2007; Lehtonen, 2007). A 

falta de tempestividade da informação desagregada por secções homogéneas também foi uma 

razão evocada pelos hospitais entrevistados para a parca utilização instrumental da mesma nos 

hospitais: 

Nós sempre a fizemos [contabilidade analítica], mas praticamente não era utilizada. [...] é a falta 

de interesse que leva a que a contabilidade analítica não avance. 

RSF (EPE) 7 
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É divulgado tão tardiamente que já ninguém poderá agir sobre algo que se passou há muito 

tempo atrás. Se um mês de atraso já é muito para efeitos de tomada de decisão, então se falarmos 

de anos fica completamente inútil. 

TSSF (EPE) 2 

 

Em consistência com estes resultados, a tomada de decisões de gestão, com base em 

indicadores de custos médios hospitalares desagregados, é limitada, face às características 

particulares de cada hospital (e.g., Modell, 2001; Cardinaels et al., 2004; Northcott & 

Llewellyn, 2003). 

Em relação ao Decreto-Lei n.º 374/99, de 18 de setembro de 1999, note-se que, 

conforme foi referido no capítulo 4, apesar do normativo estipular a criação de Centros de 

Responsabilidade Integrada com autonomia administrativa e financeira em todos os hospitais 

públicos portugueses, na prática foram apenas criados dois na cidade de Coimbra (o Centro de 

Responsabilidade Integrada de cirurgia cardio-torácica dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra, em 1999, e o Centro de Responsabilidade Integrada de pneumologia do Centro 

Hospitalar de Coimbra em 2000) (Ministério da Saúde, 1999d; Antunes, 2001; Barros, 2006). 

Neste sentido, a intenção de mudar toda a estrutura organizacional acabou por resultar em 

mais uma pequena experiência. 

7.3. Segunda edição do PCAH (2000-2006) 

À semelhança do estudo dos dois primeiros anos de implementação e vigência do PCAH (1.ª 

ed.), também em relação ao período de vigência da segunda edição deste plano (2000-2006), 

este ponto aborda o processo de mudança e as razões subjacentes. Para este efeito, o ponto 

desdobra-se no subponto 7.3.1, em relação à mudança nas regras, e no subponto 7.3.2 no que 

se refere aos efeitos das alterações das regras nas práticas. 

7.3.1. As regras e as razões da mudança 

Cada uma das secções de texto abaixo aborda as regras e as razões da mudança operada pela 

segunda edição do PCAH: primeiro, a revisão de centros de custos e de unidades de obra; 

depois, as influências da contabilidade financeira; por fim, outras regras avulsas de CG 

relacionadas com os hospitais públicos portugueses (subsequentes à 2.ª ed. do PCAH), 

ocorridas entre 2002 e 2006. 

 



 

199 

 

Regras do PCAH (2.ª ed.): revisão de centros de custos e de unidades de obra 

O IGIF reviu as regras do PCAH (1.ª ed.) e divulgou pelos hospitais uma segunda edição em 

abril do ano 2000 (Ministério da Saúde, 2000). Comparativamente com os 115 centros de 

custos (ou secções homogéneas) da primeira edição, esta revisão aumentou o número de 

centros de custos identificados no plano para 218 secções homogéneas (ver Apêndice 15) 

(Ministério da Saúde, 2000). Estes centros de custos integraram dois grupos de secções 

principais, um grupo de secções auxiliares, um grupo de secções de apoio geral, um grupo de 

secções de serviços hoteleiros, um grupo de secções administrativas e uma secção de “não 

imputáveis”. A Tabela 7.1 mostra a dimensão dos ajustes nos centros de custos entre o PCAH 

(1.ª ed.) e o PCAH (2.ª ed.): 

Tabela 7.1. Subdivisões em secções homogéneas no PCAH (1.ª ed.) e no PCAH (2.ª ed.) 

PCAH (1.ª ed.) PCAH (2.ª ed.) 

Secções homogéneas N.º Secções homogéneas N.º 

Serviços clínicos – 

Internamentos 

34 Serviços clínicos – 

Internamentos 

49 

Outros serviços clínicos 23 Outros serviços clínicos 77 

Secções auxiliares de apoio 

clínico 

37 Secções auxiliares de apoio clínico 66 

Secções de apoio geral 10 Secções de apoio geral 8 

Secções administrativas 11 Serviços hoteleiros 7 

  Secções administrativas 10 

  Não imputáveis 1 

Total 115 Total 218 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1997 e 2000) 

A Tabela 7.1 indica apenas o número de centros de custos identificados por grupos de 

secções no PCAH (2.ª ed.), mas o plano indicou ainda a possibilidade de criação de outros 

centros de custos que os hospitais considerassem necessários (Ministério da Saúde, 2000). A 

secção dos serviços hoteleiros foi retirada das secções de apoio geral, tendo sido criada, pela 

primeira vez, uma “secção” de custos não imputáveis para aqueles gastos cuja imputação não 

fosse possível associar às secções definidas no PCAH (2.ª ed.), exemplificando com os 

exames requisitados pelo exterior (Ministério da Saúde, 1997 e 2000). A experiência do 

PCAH (1.ª ed.) durante os primeiros anos de implementação nos hospitais evidenciou 

algumas dificuldades que esta revisão do plano procurou superar. 

A Tabela 7.2 esclarece os ajustes nas unidades de obra ou de imputação, pela 

comparação entre as duas primeiras versões do PCAH (Ministério da Saúde, 1997 e 2000). 
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Tabela 7.2. Unidades de obra ou de imputação no PCAH (1.ª ed.) e no PCAH (2.ª ed.) 

PCAH (1.ª ed.) PCAH (2.ª ed.) 

- N.º de doentes tratados 

- N.º de dias de internamento  

- N.º de doentes atendidos 

- N.º de consultas 

- N.º de visitas 

- N.º de exames 

- N.º de exames ponderados 

- N.º de análises ponderadas 

- N.º de sessões 

- N.º de anestesias 

- N.º de intervenções 

- N.º de autoclavagens ponderadas 

- Proporcional aos consumos das secções 

- Proporcional ao n.º de utentes atendidos 

- N.º de horas de trabalho 

- Tabela a elaborar pelo hospital 

- N.º de kg de lixo tratado 

- N.º de km 

 

- N.º de refeições 

- N.º de kg de roupa tratada 

- Proporcional aos custos diretos das secções 

- N.º de doentes tratados 

- N.º de dias de internamento  

- N.º de doentes atendidos 

- N.º de consultas 

- N.º de visitas 

- N.º de exames 

- N.º de exames ponderados 

- N.º de análises ponderadas 

- N.º de sessões ponderadas 

- N.º de anestesias 

- N.º de intervenções 

- N.º de autoclavagens ponderadas 

- Proporcional aos consumos das secções 

- Proporcional ao n.º de utentes atendidos 

- N.º de horas de trabalho 

- Tabela a elaborar pelo hospital 

- N.º de kg de lixo tratado 

- N.º de km 

- N.º de m
2
 de área ocupada 

- N.º de refeições servidas 

- N.º de kg de roupa 

- Proporcional aos custos diretos das secções 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1997 e 2000) 

 

Depreende-se da Tabela 7.2 que as bases de imputação consideradas, apesar de o 

número de centros de custos identificados ter aumentado significativamente, se mantiveram 

quase inalteradas: foi substituído o n.º de sessões pelo n.º de sessões ponderadas e o n.º de m
2
 

de área ocupada foi introduzido (Ministério da Saúde, 1997 e 2000). 

Quanto às razões para a revisão das regras do PCAH (1.ª ed.), mantiveram-se todos os 

objetivos da primeira edição (Ministério da Saúde, 2000). A finalidade principal desta 

segunda edição foi incorporar alterações e atualizações que a implementação efetiva nos 

hospitais tornou necessário: 

Esta 2.ª edição destina-se sobretudo a incorporar as alterações e atualizações que a sua efetiva 

implementação nos hospitais tem vindo a exigir (Ministério da Saúde, 2000, p.4). 

 

A segunda edição do plano, à semelhança da edição anterior, estabeleceu linhas 

orientadoras para critérios de imputação e formas de distribuição dos custos hospitalares. As 

regras do método das secções homogéneas mantiveram-se para o custeio, os orçamentos e a 

análise de desvios, apesar das mudanças na identificação de alguns centros de custos e dos 

ajustes em unidades de imputação (Ministério da Saúde, 1997 e 2000). As três fases de 

imputação – regras de apuramento dos custos das secções homogéneas – também se 

mantiveram no PCAH (2.ª ed.). Assim, o PCAH (2.ª ed.) foi a primeira atualização do plano 

após os primeiros dois anos de implementação nos hospitais. 
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Para além dos ajustes em secções e unidades de obra, incluindo a criação da secção de 

custos não imputáveis referida atrás, o PCAH (2.ª ed.) passou também a incluir notas 

explicativas (Ministério da Saúde, 2000). Essas notas incidiram sobre procedimentos a adotar 

na imputação dos custos, regras de distribuição dos custos das secções auxiliares e 

administrativas e, por fim, uma classificação dos custos que haviam sido alvo de mais dúvidas 

nos hospitais. Perante esta evidência, o PCAH (2.ª ed.) representou uma sequência de 

autorreforço do plano explicado por efeitos de aprendizagem associados a efeitos de 

coordenação (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) nos diversos hospitais que 

implementaram a normalização da contabilidade analítica. Assim, a normalização precisou de 

se adaptar ao contexto de dificuldades decorrente da implementação prática. Esta interação 

entre regras e práticas traduz efeitos de complementaridade que também funcionam como 

sequências de autorreforço (e.g., Thelen, 1999; Mahoney, 2000; Sydow et al., 2009). Acresce 

que as dificuldades que ocorreram no processo de implementação também revelam as 

dificuldades que a complexidade da atividade hospitalar imprime aos sistemas de custeio 

(e.g., Hyvönen et al., 2006; Järvinen, 2006; Kantola & Järvinen, 2012). 

Face ao que foi exposto até aqui, o método das secções homogéneas foi um elemento 

comum tanto nos POCSS/80 e POCSS/91 (para todos os serviços de saúde), como nos PCAH 

(1.ª ed.) e PCAH (2.ª ed.) (apenas para hospitais). Esta sucessão de planos após o POCSS/80 

(primeiro plano) representa sequências de autorreforço através de novas versões revistas e 

atualizadas em resposta a novos contextos que não foram previstos, mas mantendo os 

objetivos iniciais (e.g., Thelen, 1999; Mabee, 2011). Esta circunstância mostra que o PCAH 

se encontra já numa fase de bloqueio em que só um evento exógeno o poderá descontinuar 

(Sydow et al., 2009). Apesar das atualizações sucessivas, o método das secções homogéneas 

permaneceu como um elemento comum a todos os planos. Por isso, para este elemento 

institucional chave, pode interpretar-se que a mudança organizacional foi trajetória-

dependente, na medida em que deu continuidade a um evento precedente (e.g., Mahoney, 

2000; Peters et al., 2005). Na perspetiva de Sydow et al. (2009), estas primeiras sequências de 

autorreforço começam, gradualmente, a formar uma trajetória. Esta fase de formação de 

trajetórias corresponde ao conceito de geração de trajetórias de Djelic e Quack (2007).  

A construção gradual de regras consubstancia um processo de aprendizagem que 

reflete trajetórias institucionais tortuosas em resultado da reconfiguração de alguns elementos 

das normas (Djelic & Quack, 2007; Hanrieder, 2014). Esta perspetiva é corroborada por 

literatura diversa (e.g., Johnson & Kaplan, 1994; Argyris & Kaplan, 1994; Scapens, 2001; 

Johansson & Siverbo, 2009) no âmbito da MCG, segundo a qual a construção de regras de 
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CG é um processo contínuo, lento e evolutivo. Porém, Streeck e Thelen (2005) acrescentaram 

que uma transformação gradual implica que o processo de mudança seja incremental e o 

resultado da mudança seja uma descontinuidade (transformação), ou seja, tem de ser 

consequente. Para estes autores, caso o processo de mudança seja incremental, mas o 

resultado da mudança seja a continuidade, então há apenas a reprodução de uma instituição 

por adaptação. 

À semelhança da edição anterior, as regras do PCAH (2.ª ed.) continuaram a não 

prever em si mesmas quaisquer mecanismos de coação para uma implementação incorreta ou 

apenas parcial (Ministério da Saúde, 2000). Esta ausência de meios de coação nas regras 

formais de aplicação obrigatória tem sido apontada por diversos autores (e.g., Granlund, 

2001; Lukka, 2007; van der Steen, 2009) como um fator que pode contribuir para algum 

incumprimento (ou cumprimento parcial) das mesmas. Coyte et al. (2010) relacionaram esse 

eventual incumprimento com os diferentes níveis de precisão das regras formais 

estabelecidas. Após esta abordagem das alterações em centros de custos e em unidades de 

obra nas regras do PCAH (2.ª ed.), a secção seguinte destaca as influências da contabilidade 

financeira nas mesmas regras. 

Regras do PCAH (2.ª ed.): influências da contabilidade financeira 

Através da Portaria n.º 898/2000, de 28 de setembro de 2000, os Ministérios das Finanças e da 

Saúde, em conjunto, criaram o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde 

(POCMS/2000), obrigatoriamente aplicável a todos os serviços e organismos do Ministério da 

Saúde, exceto empresas públicas (Ministério das Finanças e da Saúde, 2000; ). A razão 

preponderante subjacente neste plano foi criar um POC para o setor público de saúde, 

adaptado ao POCP, para substituir o POCSS/91. Tal traduziu uma continuidade do processo 

de uniformização de princípios e procedimentos contabilísticos no SNS, na sequência da Lei 

n.º 8/90, de 20 de fevereiro de 1990, do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho de 1992, e do 

Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro de 1997. A Tabela 7.3 estabelece uma comparação 

entre os conteúdos do POCSS/91 precedente e o novo POCMS/2000. Por seu turno, a Tabela 

7.4 compara os documentos obrigatórios. 
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Tabela 7.3. Conteúdos do POCSS/91e do POCMS/2000 

POCSS/91  POCMS/2000 

Quadro de contas  1 – Introdução 

2 – Considerações técnicas 

3 – Princípios e regras 

4 – Critérios de valorimetria 

5 – Balanço 

6 – Demonstração de resultados 

7 – Mapas de execução orçamental 

8 – Anexos às demonstrações financeiras 

9 – Quadro de contas 

10 – Código das contas 

11 – Notas explicativas 

12 – Consolidação de contas 

13 – Relatório de gestão 

Conceituação e âmbito das contas  

Documentação da contabilidade: demonstrações 

financeiras e situação económico-financeira 

 

Documentação da contabilidade: contabilidade 

previsional 

 

Documentação da contabilidade: contabilidade 

analítica 

 

Relatório de gestão  

Diversos anexos explicativos  

  

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1991, p.41) e Ministério das Finanças e da Saúde (2000) 

 

Tabela 7.4. Documentos obrigatórios no POCSS/91 e no POCMS/2000 

 POCSS/91  POCMS/2000 

Demonstrações 

financeiras e 

situação 

económico-

financeira 

Doc. 1 – Balanço analítico; 

Doc. 2 – Demonstração de resultados; 

Doc. 3 – Ativo imobilizado; 

Doc. 4 – Amortizações e provisões; 

Doc. 5 – Demonstração do CMVMC; 

Doc. 6 – Demonstração dos resultados 

financeiros; 

Doc. 7 – Demonstração dos resultados 

extraordinários; 

Doc. 8 – Demonstração de origem e de 

aplicação de fundos; 

Doc. 9 – Demonstração de variações de 

fundos circulantes; 

Doc. 10 – Conta de gerência; 

Doc. 11 – Situação económico-financeira; 

Doc. 12 – Desenvolvimento das despesas 

com pessoal; 

Doc. 13 – Desenvolvimento dos resultados 

líquidos (custos e perdas) 

Doc. 14 – Desenvolvimento dos resultados 

líquidos (proveitos e ganhos). 

 1. Balanço; 

2. Demonstração de resultados; 

3. Mapas de execução orçamental: 

-Controlo orçamental despesa/receita;  

-Fluxos de caixa;  

-Situação financeira; 

-Descontos e retenções;  

-Desenvolvimento das despesas com 

pessoal;  

-Orçamento despesa/receita;  

-Decomposição das dívidas;  

-Orçamento financeiro; 

-Orçamento económico 

despesa/receita;  

4. Mapas de fluxos de caixa; 

5. Mapa da situação financeira; 

6. Anexos às demonstrações 

financeiras: 

-Caracterização da entidade; 

-Notas ao balanço e à demonstração de 

resultados; 

-Notas sobre o processo orçamental e 

respetiva execução – alterações 

orçamentais; 

7. Relatório de gestão: 

-Caracterização geral; 

-Movimento assistencial;  

-Serviços requisitados ao exterior; 

8. Parecer do órgão fiscalizador. 

Contabilidade 

previsional 

Doc. 15 – Orçamento ordinário e 

alterações orçamentais - Mapa síntese;  

Doc. 16 – Alteração orçamental;  

Doc. 17 – Orçamento económico;  

Doc. 18 – Orçamento de compras;  

Doc. 19 – Orçamento de investimentos. 

 

Contabilidade 

analítica 

Doc. 20 – Secção homogénea principal; 

Doc. 21 – Secção homogénea auxiliar. 

 

Relatório de 

gestão 

Doc. 22 – Caracterização geral;  

Doc. 23 a Doc. 25 – Recursos humanos;  

Doc. 26 a Doc. 29 – Produtividade dos 

serviços;  

Doc. 30 – Taxas de rotação;  

Doc. 31 – Indicadores diversos; 

Doc. 32 – Custos (síntese). 

 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1991, pp.65-79) e Ministério das Finanças e da Saúde 

(2000, p.5250) 
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A simples identificação dos documentos obrigatórios no POCMS/2000, por 

comparação com o POCSS/91, denotou integração entre a contabilidade financeira e a 

contabilidade previsional (e.g., Weißenberger & Angelkort, 2011). O POCMS/2000 

introduziu o método digráfico na contabilidade previsional, pela primeira vez, com a criação 

de subcontas de classe 0 para as contas de controlo orçamental e de ordem, e mapas de 

execução orçamental conformes com as regras associadas ao Orçamento Geral do Estado 

(Ministério das Finanças e da Saúde, 2000; Antunes et al., 2001). No mesmo sentido, foi a 

inclusão neste normativo de referências à necessidade de implementação de sistemas de 

controlo interno (auditoria interna para controlo contabilístico e administrativo) para 

otimização da gestão. Ainda segundo este diploma, os indicadores de gestão, muitos deles 

provenientes de elementos da contabilidade analítica, foram remetidos para os anexos às 

demonstrações financeiras e para o relatório de gestão. 

Quanto à integração da classe 9 na contabilidade analítica por secções homogéneas 

(sistema digráfico), esta ocorreu no POCMS/2000 através de uma simples remissão para os 

planos de contabilidade analítica obrigatórios, mas específicos para as diferentes instituições 

do SNS (hospitais, centros de saúde, outros) (Ministério das Finanças e da Saúde, 2000). 

Existindo apenas um plano para os hospitais públicos, o POCMS remeteu a contabilidade 

analítica nos hospitais públicos para o PCAH (2.ª ed.). Desta forma, foi mais evidente a 

integração das contabilidades financeira e previsional do que da contabilidade analítica, dado 

que esta foi remetida, pela primeira vez, para um documento separado da normalização da 

contabilidade financeira: o PCAH (2.ª ed.) em vigor (ver Tabela 7.5).  

Tabela 7.5. Secções homogéneas e unidades de obra no POCSS/91 e no POCMS/2000 

POCSS/91  POCMS/2000 

I – Secções principais: 

      - Enfermarias – doente assistido 

      - Enfermarias – diária 

      - Consulta externa – consulta 

      - Urgência – doente assistido 

 Sem identificação de secções homogéneas nem unidades 

de obra (remete para o PCAH): “A contabilidade 

analítica é de aplicação obrigatória nas instituições do 

Serviço Nacional de Saúde para as quais exista um plano 

de contabilidade analítica. O Plano de Contabilidade 

Analítica dos Hospitais (PCAH) foi já superiormente 

aprovado […], sendo de aplicação obrigatória naquele 

subsector do SNS. O PCAH contém as normas de 

procedimento para a elaboração da referida 

contabilidade” (Ministério das Finanças e da Saúde, 

2000, p.5254). 

II – Secções auxiliares: 

       - Hemoterapia – transfusão 

       - Laboratório – análise 

       - Radiologia – exame 

       - Alimentação – refeição 

       - Lavandaria – roupa suja (kg) 

 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1991, p.79) e Ministério das Finanças e da Saúde (2000, 

p.5254) 
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Em relação à mudança dos serviços prestados identificados em ambos os planos 

oficiais, para além da junção ou separação de nomenclaturas de serviços, a Tabela 7.6 

evidencia algumas alterações. 

Tabela 7.6. Serviços no POCSS/91 e no POCMS/2000 

POCSS/91  POCMS/2000 

- Internamentos  

- Consultas 

- Urgências 

- Serviços domiciliários 

- Serviços de quartos particulares 

 

- Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

(análises, radiografias, diálise, TAC e outros) 

- Serviços de atendimento permanente 

- Outros 

 - Internamentos  

- Consultas 

- Urgências/Serviços de atendimento permanente 

- Serviços domiciliários 

- Serviços de quartos particulares 

- Sessões de hospital de dia 

- Meios complementares de diagnóstico 

- Meios complementares de terapêutica 

 

- Outros 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde, 1991, p.71 e Ministério das Finanças e da Saúde, 2000, 

pp.5276-5277 

Ressalta, da Tabela acima, a referência, pela primeira vez, aos serviços de “hospital de 

dia” que, no PCAH (1.ª e 2.ª ed.) teve correspondência na secção principal “outros serviços 

clínicos”. O uso da rubrica residual “outros” continuou a permitir ressalvar prestações de 

serviços não identificadas nos planos. A necessidade de inclusão desta rubrica residual mostra 

as dificuldades da NCG hospitalar (e.g., Malmi, 1999; Cardinaels et al., 2004). Perante a 

comparação acima, pode concluir-se que o POCMS/2000, que substituiu o POCSS/91, apenas 

respondeu ao contexto do POCP e, perante a existência formal do PCAH (2.ª ed.), limitou-se a 

remeter a contabilidade analítica para este plano. Após este destaque das influências da 

contabilidade financeira sobre as regras do PCAH (2.ª ed.), a secção seguinte aborda outras 

regras avulsas, relacionadas com a CG, emitidas durante a vigência do PCAH (2.ª ed.) e 

enquadradas no contexto institucional. Nesta sequência, a secção seguinte aborda outras 

regras de CG subsequentes ao PCAH (2.ª ed.).  

Regras de Contabilidade de Gestão subsequentes ao PCAH (2.ª ed.) (2002-2006) 

Conforme foi referido no capítulo 4, em finais de 2002 ocorreu a transformação dos hospitais 

SPA em hospitais SA (cerca de 50% da oferta hospitalar pública). Nesse novo contexto 

institucional, em termos de contabilidade, de acordo com um parecer da Comissão de 

Normalização Contabilística, os hospitais SA teriam de aplicar o POC/89 das sociedades 

comerciais (Federação Nacional dos Médicos, 2003). Contudo, foi politicamente decidido 

aplicar o POCMS/2000 nos argumentos de que o parecer daquela Comissão não tinha caráter 

vinculativo, que as contas do POC/89 e do POCMS/2000 eram similares e, finalmente, que 
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havia dificuldades em adaptar os sistemas informáticos de contabilidade (incluindo a 

contabilidade analítica) (Federação Nacional dos Médicos, 2003): 

[1] O POCMS permite ser interpretado à luz do POC das sociedades comerciais, i.e., a estrutura 

das contas contabilísticas "obrigatórias" é igual, encontrando-se as diferenças a um nível mais 

detalhado de desagregação; [2] A dificuldade de se proceder a ajustamentos imediatos no 

software de contabilidade existente, bem como a implementação de um sistema adequado de 

contabilidade analítica em tempo útil, [3] O parecer da Comissão de Normalização Contabilística 

constitui um parecer técnico-contabilístico, não vinculativo (Federação Nacional dos Médicos, 

2003). 

 

A Portaria n.º 132/2003 aprovou uma tabela de preços a praticar pelo SNS, 

identificando os serviços objetos de preço e de custo a utilizar na NCG (Ministério da Saúde, 

2003a). A razão de ser deste normativo foi atualizar objetos de custo e respetivos preços, 

conforme disposição do artigo 25.º do Estatuto do SNS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, 

de 15 de janeiro de 1993, anteriormente referido. No mesmo sentido, o Decreto-Lei n.º 

281/2003, ao criar a rede de cuidados continuados de saúde, obrigou a identificar novos 

serviços (objetos de custo) e novos centros de custos nesta área de cuidados (Ministério da 

Saúde, 2003b). Neste caso, o objetivo foi articular o setor dos cuidados continuados na rede 

de cuidados de saúde. Por fim, ainda em termos de diplomas que influenciaram alterações em 

denominações de serviços objetos de preço e/ou centros de custos, também a Portaria n.º 

816/2004 alterou tabelas de preços para os objetos de custo denominados GDH (Ministério da 

Saúde, 2004h). A razão do normativo foi atualizar os GDH e as tabelas de preços de portarias 

anteriores (Portaria n.º 1397/2002, de 26 de outubro de 2002, e Portaria n.º 1234/2003, de 22 

de outubro de 2003). Contudo, as persistentes insuficiências, já referidas, nos sistemas de 

custeio dos hospitais públicos portugueses, distorcem as atualizações de preços porquanto 

desprovidas de relação com a eficiência e com a quantidade de serviços, como tem 

demonstrado a literatura (e.g., Santana, 2005; Costa et al., 2008). 

O art.º 24.º dos Estatutos das EPE, de acordo com o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 

de dezembro de 2005, estabeleceu que “o hospital EPE segue o Plano Oficial de 

Contabilidade do Ministério da Saúde, com as adaptações necessárias a estabelecer por 

Despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde” (Ministério da Saúde, 2005c, 

p.7333). Desta forma, manteve-se a obrigatoriedade de seguir o PCAH (2.ª ed.), em 

conformidade com o POCMS/2000, em todos os hospitais do SNS. O POCMS/2000, como 

foi referido anteriormente, remeteu para a obrigatoriedade de seguir o PCAH (2.ª ed.) 

(Ministério das Finanças e da Saúde, 2000). Consequentemente, POCMSS/2000 e PCAH (2.ª 

ed.) tornaram-se ambos de aplicação obrigatória nos hospitais SPA, SA e EPE. Com regras de 

contabilidade analítica obrigatórias e comuns para todos os hospitais, estas organizações 
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deveriam tornar-se similares, isto é, coercivamente isomórficas em termos de regras 

normalizadas de CG (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Hyvönen et al., 2006).  

Em termos da utilidade da informação desagregada de contabilidade analítica 

normalizada gerada nos hospitais públicos, há autores (e.g. Covaleski et al., 1996; Verstegen, 

2006; Finkler et al., 2007) que mostraram que tal informação cumpre, essencialmente, 

exigências de legitimidade externa. Nestas exigências, incluiu-se a divulgação pública 

obrigatória de informação desagregada que, mais do que apresentar resultados de eficiência, a 

simples divulgação obrigatória pode conferir legitimidade às organizações envolvidas (e.g., 

Carruthers, 1995; Ruef & Scott, 1998; Sharma et al., 2010; Grafton et al., 2011). Na teoria da 

dependência de recursos, o poder (numa relação do tipo top-down) legitimado é mais 

enfatizado que a própria eficiência económica, sendo vital a relação que se estabelece com o 

agente que tem poder ou controlo sobre os recursos (Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke 

& Süb, 2014). 

7.3.2. Os efeitos das alterações das regras nas práticas 

À semelhança do estudo dos efeitos das alterações das regras nas práticas na vigência do 

PCAH (1.ª ed.), na vigência da segunda edição deste plano mantiveram-se os dois objetivos 

principais: permitir uma comparabilidade central capaz de apoiar o controlo de custos e a 

determinação de preços no modelo de financiamento (nível do setor organizacional), por um 

lado, e ser instrumento de controlo de gestão em cada hospital (nível organizacional), por 

outro. Consequentemente, cada uma das secções seguintes aborda estes dois objetivos. 

Controlo de custos e determinação de preços de financiamento (nível do setor 

organizacional) 

No modelo de financiamento retrospetivo, por reembolso de custos históricos, aludido no 

período de vigência do PCAH (1.ª ed.), notou-se a influência das restrições do Orçamento 

Geral do Estado. Com o início da empresarialização dos hospitais, em finais de 2002, o 

Estado assumiu-se como pagador de serviços contratados em lugar de financiador de gastos 

históricos (e.g., Rocha, 2001; Simões, 2004; Barros, 2006). Com esta empresarialização, os 

Governos procuram introduzir, nos hospitais públicos, instrumentos típicos do setor privado 

(Hood, 1995; Lapsley & Pallot, 2000). De facto, a literatura (e.g., Weech-Maldonado et al., 

2012) sobre a teoria da dependência de recursos tem evidenciado que a prevalência tradicional 
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da institucionalização de sistemas de saúde também tem vindo a ser desafiada por lógicas de 

mercado concorrencial e gestão empresarial (Weech-Maldonado et al., 2012). Contudo, 

apesar da institucionalização de um novo modelo de financiamento prospetivo baseado em 

contratos-programa (Major & Cruz, 2013), as dotações disponíveis do Orçamento Geral do 

Estado para os hospitais, definidas em termos de legitimidade política, condicionam o nível 

de financiamento. 

 As dotações orçamentais (do agente Estado com poder) correspondem aos recursos 

financeiros que são vitais para a sobrevivência dos agentes dependentes (hospitais públicos), 

porque sem fontes alternativas de financiamento, ou seja, há uma relação de dependência de 

recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke & Süb, 2014). 

Tanto o agente com poder como o agente dependente percecionam a relação de dependência 

através de processos de atenção e legitimidade, mas, apesar do desequilíbrio de poder, não 

deixa de existir uma dependência mútua (Pfeffer & Salancik, 2003; Casciaro & Piskorski, 

2005; Amalou-Döpke & Süb, 2014) entre Estado e hospitais públicos. No caso dos hospitais 

públicos portugueses, enquadrados no SNS que se integra no estado social, a legitimidade do 

Estado também depende da atividade dos hospitais, na medida em que a responsabilidade 

social do Estado depende dos comportamentos dos hospitais. 

Os primeiros contratos-programa anuais (2003 e 2004) foram acordados quase no final 

do exercício anual, quando deveriam tê-lo sido antes do exercício anual ter começado 

(Ministério da Saúde, 2006e). Ora, como foram assinados quase no final do ano, os serviços 

do Ministério da Saúde já conheciam as contas de todos os hospitais que, pela ação da nova 

UMHSA, tinha começado a exigir aos hospitais SA o envio de contas de gastos por natureza 

mensais (Ministério da Saúde, 2006e). Consequentemente, como se pretendia ter preços 

similares (por cada GDH de internamento, por cada episódio de urgência, por cada consulta e 

por cada sessão de hospital de dia) nos contratos-programa de todos os hospitais, mas os 

resultados já mostravam prejuízos diferentes (divergentes) de hospital para hospital, os 

decisores políticos no Ministério da Saúde introduziram nos contratos-programa um “valor de 

convergência” para compensar os diferentes prejuízos globais de cada hospital.  

O “valor de convergência” inscrito nos contratos-programa (acordados e assinados 

quase no final do ano) funcionou como uma componente financeira adicional (à produção e 

preços contratados) para compensar os desvios entre os custos operacionais históricos e a 

valorização da produção contratada (Ministério da Saúde, 2006e). Na prática, este mecanismo 

(“valor de convergência”) de apoio temporário aos hospitais menos eficientes fragilizou os 

objetivos de produtividade e de eficiência fomentados pela contratualização. De acordo com a 
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literatura (Casciaro & Piskorski, 2005) sobre teoria de dependência de recursos, a 

contratualização a longo prazo entre duas organizações com dependência mútua contribui 

para eliminar parcialmente essa dependência. Trata-se da absorção de restrições, abordada na 

literatura (Casciaro & Piskorski, 2005), que representa uma das formas que as organizações 

encontram para limitar o grau de dependência de recursos vitais. 

Facilmente se depreende que o recurso a mecanismos tipo “valor de convergência”, 

por parte dos decisores políticos, contribuem para que a informação desagregada de 

contabilidade analítica, por mais correta que conseguisse ser, seja pouco consequente e pouco 

útil para tomar decisões. Os entrevistados ao nível do setor organizacional relataram essa falta 

de utilização da informação proveniente da contabilidade analítica implementada: 

Durante alguns anos [período de existência da Unidade de Missão dos Hospitais SA – 2003-

2005], o Ministério da Saúde tinha contabilidade analítica, mas, por decisão política, não foi 

considerada […], mas isso são decisões políticas que têm de ser respeitadas por quem executa a 

contabilidade analítica nos hospitais e no Ministério da Saúde. Claro que, apesar da 

circunstância, quem executava a contabilidade analítica continuou a fazê-lo porque as decisões 

políticas os transcendem. 

ACSS 2 

 

Esta evidência confirma que os objetos de custos muito desagregados (por cada 

especialidade médica), conforme PCAH (2.ª ed.), não foram necessários para os novos objetos 

de preço dos novos contratos-programa em função do novo modelo de financiamento. Ou 

seja, os preços dos contratos-programa (anos 2003 e 2004) foram estabelecidos para cada 

GDH de internamento, cada episódio de urgência, cada consulta e cada sessão de hospital de 

dia, sem distinguir as diferentes especialidades clínicas (Ministério da Saúde, 2006e). De 

acordo com o relatório de auditoria n.º 30/2011 do Tribunal de Contas (2011a), em relação ao 

ano 2006, a prática de preços por GDH de internamento que serviu para a fixação de preços 

nos contratos-programa dos hospitais foi feita através de uma metodologia importada dos 

EUA, denominada “Matriz de Maryland”, para estimação de custos por doente (Costa et al., 

2008). Ora, a construção dessa matriz, segundo o mesmo relatório, baseou-se em diversas 

componentes relativas integradas e, em alguma medida, teve por base elementos históricos da 

contabilidade analítica de 2004. O Tribunal de Contas (2011a) considerou que a importação 

daquela matriz da realidade dos EUA para a realidade dos hospitais portugueses, embora seja 

uma metodologia de estimação de custos aceitável, apresentou limitações potenciadoras de 

distorções na distribuição de custos. Esta evidência está conforme diversa literatura (e.g., 

Santana, 2005; Costa et al., 2008) que não encontrou um padrão explicativo da variação nos 

preços pagos aos hospitais públicos portugueses em função da eficiência. Assim, a 

contabilidade analítica implementada conforme PCAH (2.ª ed.) foi pouco utilizada, a nível 
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central, para efeitos de suporte ao controlo e à determinação de políticas e critérios de 

financiamento aos hospitais. 

Para distinguir a complexidade por grupos de hospitais mais comparáveis, foi inscrito 

no contrato-programa um denominado índice case-mix
6
 para que a faturação ao SNS também 

fosse ponderada por esse índice. Ora, o PCAH (2.ª ed.) nunca considerou o índice case-mix 

nem o objeto de custos GDH de internamento (principal linha de produção hospitalar) que foi 

a maior fatia do financiamento. Nas restantes três linhas de produção hospitalar (urgências, 

consultas e hospital de dia), o grande desdobramento em centros de custos por cada 

especialidade médica (ortopedia, oftalmologia, medicina interna, cirurgia geral, pediatria, etc.) 

também não foi necessário porque o preço fixado não fez a distinção pelas diferentes 

especialidades médicas. No entanto, este desfasamento entre objetos de preço e objetos de 

custos não impediu que continuassem as rotinas formais para os hospitais SPA e também para 

os próprios hospitais SA e EPE, conforme PCAH (2.ª ed.). A evidência denota que apesar do 

poder político ser o principal agente social de mudança organizacional nos hospitais públicos 

(e.g., Baxter & Chua, 2003; Hyvönen et al., 2006; Järvinen, 2006), as rotinas ao nível do setor 

organizacional têm uma capacidade intrínseca para persistirem, traduzindo loose coupling 

(e.g., Hodgson e Knudsen, 2004; Johansson & Siverbo, 2009; Marriott et al., 2011). 

Ainda das práticas ao nível do setor organizacional, importa explanar, neste período, o 

processo de informatização da contabilidade analítica e os novos suportes informáticos para 

apoiar o custeio tradicional. Consequentemente, as duas subsecções seguintes abordam 

aqueles dois aspetos relacionados com a mudança nos sistemas de informação. 

Custeio por secções homogéneas e processo de informatização da recolha anual dos 

elementos da contabilidade analítica 

Com o início de um processo de informatização, desenvolvido pelo IGIF, a recolha de 

elementos relativos ao ano 2002 foi feita, pela primeira vez, em suporte informático. Os 

relatórios anuais de contabilidade analítica de todos os hospitais do SNS, a partir do ano 2002, 

passaram a ser divulgados em suporte pdf no site do IGIF (e.g., Ministério da Saúde, 2004a e 

2006a). Estes relatórios continham apenas custeio por secções homogéneas e nunca 

orçamentos e análise de desvios por secções homogéneas: 

Tipicamente, a contabilidade analítica (…) é custeio [por secções homogéneas]. 

ACSS 3 

                                                 
6 Na prática, o valor da faturação de um hospital ao SNS é majorado por um índice um pouco superior a 1, nos hospitais com 

maior dimensão e maior complexidade, ou minorada por um índice um pouco inferior a 1, nos hospitais com menor dimensão 

e menor complexidade (Ministério da Saúde, 2006d e 2006e; Tribunal de Contas, 2011a). 
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Os orçamentos por centros de custos [conforme PCAH (2.ª ed.)] (…) não funcionam.  

RSF (EPE) 21 

 

A divulgação em suporte digital foi consequência do processo de informatização da 

recolha anual de elementos da contabilidade analítica que se desenvolveu no IGIF: 

Em 2001, a contabilidade analítica dos hospitais ainda era feita de forma manual, ou seja, eram 

mesmo recolhidas as informações em papel – os anuários – e, depois, os valores eram passados 

para folha de cálculo por diversas pessoas no IGIF com o objetivo de nova publicação para o 

conjunto dos hospitais orientada também para papel. Em finais de 2002, o IGIF, atual ACSS, 

começou a pensar em informatizar o processo que só foi efetivamente informatizado em 2004 

com a recolha de 2002.  

ACSS 3 

 

Independentemente da utilidade instrumental e do desempenho diferenciado em cada 

hospital, esta evidência confirma também que a divulgação pública da contabilidade analítica 

anual do SNS foi um dos objetivos do IGIF, denotando uma utilidade simbólica e cerimonial 

da informação gerada e publicada (e.g., Meyer & Rowan, 1991; Covaleski et al., 1996).  

O relatório de auditoria n.º 20/2006 do Tribunal de Contas (2006a e 2006b), relativo 

ao período 2001-2004, acrescentou à falta de tempestividade referida em relatório anterior 

(relatório de auditoria n.º 38/99), a falta de fiabilidade e de comparabilidade da informação 

histórica de custeio por secções homogéneas. Este relatório identificou hospitais sem 

contabilidade analítica ou com procedimentos diferenciados em relação a centros de custos e a 

critérios de imputação. Também este aspeto condicionou a utilidade da informação de 

contabilidade analítica gerada para efeitos de controlo central de gastos e apoio à 

determinação de preços de financiamento aos hospitais. 

Os relatórios anuais de contabilidade analítica do SNS, divulgados em 2004 pelo setor 

organizacional (Ministério da Saúde, 2004a, 2004b, 2004c e 2004d), mas relativos ao ano 

2002, incluíram diversas observações/notas sobre as limitações da informação de custeio 

produzida. Segundo estes documentos, a comparabilidade entre hospitais foi limitada 

porquanto os indicadores não consideraram o índice case-mix, por exemplo, nem outros 

fatores de estrutura capazes de distinguir características específicas dos hospitais em função 

de fatores de escala, diferenciação de valências ou complexidade. As notas destes relatórios 

advertiram para alguns hospitais que não reportaram aos serviços centrais os elementos de 

contabilidade analítica e outros que efetuaram imputações incorretas das amortizações aos 

centros de custos respetivos. Também foi referido nos relatórios que alguns hospitais não 

apresentaram os elementos quantitativos de contabilidade analítica solicitados pelo IGIF, 

justificando-se (os hospitais), através de notas explicativas (em texto) com dificuldades 

associadas a particularidades de limitações de recursos do hospital (e.g., Malmi, 1999; 
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Cardinaels et al., 2004). Ou seja, alguns hospitais, com uma contabilidade analítica 

deficientemente implementada (sem alguns elementos quantitativos de contabilidade 

analítica), enviaram ao IGIF notas em texto a explicar essa ausência de números, mas 

impossibilitando a sua inclusão na análise ao nível do setor organizacional. Por fim, estes 

relatórios observaram ainda que a grande maioria dos hospitais não apresentou uma 

contabilidade analítica equilibrada (gastos totais não coincidentes como os gastos 

desagregados) em relação ao total dos custos diretos. A evidência destes relatórios confirma 

as limitações de fiabilidade e comparabilidade da informação desagregada de custeio, para 

efeitos de tomada de decisão ao nível do setor organizacional (e.g., Santana, 2005; Costa et 

al., 2008; Major & Cruz, 2013).  

Novos suportes informáticos para apoiar o custeio por secções homogéneas 

O IGIF reconheceu não só as incorreções nos dados divulgados, mas também as dificuldades 

dos hospitais em construir e remeter ao setor organizacional uma melhor contabilidade 

analítica só com base na aplicação informática de contabilidade SIDC e no PCAH (2.ª ed.). 

Tal motivou a criação de um novo instrumento informático, denominada ARCA, criado, 

apresentado e disponibilizado aos hospitais pelo IGIF, para apoiar a preparação e a recolha da 

contabilidade analítica anual com mais correção: 

Num determinado ano [2004], o IGIF verificou que a contabilidade analítica reportada pelos 

hospitais estava desequilibrada em mais de metade desses hospitais, isto é, se fizessem a análise 

num hospital entre o total de custos diretos de todas as secções (principais e auxiliares) e o total 

de custos diretos e indiretos das secções principais e não imputáveis, isso não batia certo. Em 

consequência, desenvolveu [em 2006] um novo instrumento informático [ficheiro ARCA] que 

disponibilizou aos hospitais para mais facilmente distribuírem os custos indiretos. 

ACSS 3 

Estive numa reunião [em 2006] sobre contabilidade analítica hospitalar quando apresentaram a 

ferramenta ARCA. Era um ficheiro Excel que permitiu, nomeadamente, distribuir gastos 

indiretos, tendo em conta as prestações recíprocas entre centros de custos [O módulo de 

contabilidade analítica do SIDC só tem custos diretos por centros de custos codificados na classe 

9. Depois, para distribuir os custos diretos das secções auxiliares pela secções principais 

beneficiárias, tinha de ser feito manualmente ou no Excel. O ficheiro ARCA tinha uma 

programação embutida que fazia essa repartição entre secções, nomeadamente prestações 

recíprocas entre secções, de forma automática, após introdução dos custos diretos e das unidades 

de imputação]. 

TSSF (SPA) 6 

 

Os entrevistados nos hospitais confirmaram que a aplicação ARCA foi um 

instrumento em suporte Excel, não integrado no SIDC, que facilitou a distribuição dos gastos 

indiretos, nomeadamente as prestações recíprocas entre secções homogéneas (principais e 

auxiliares): 
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O ARCA foi o template que mais facilitou a imputação de custos, nomeadamente nas prestações 

entre secções.  

RSF (SPA) 10 

[…] um ficheiro, denominado ARCA, para cálculo dos custos indiretos que deu imenso jeito. Foi 

uma melhoria e é aquilo que eu uso ainda hoje. Para mim, é mais fácil trabalhar no Excel e 

calcular os custos indiretos à parte. Esse ficheiro ARCA foi muito bom.  

RSF (SPA) 17 

 

A par com a maior facilidade na operacionalização, diversos entrevistados referiram-

se mesmo a esta ferramenta como a maior mudança, para melhor, na contabilidade analítica 

anual implementada conforme PCAH (2.ª ed.): 

Considero que o ARCA [ficheiro Excel] foi a mudança mais significativa na contabilidade 

analítica hospitalar. Eu sou fã n.º 1 do ARCA, pois permite, em pouco tempo, determinar todos 

os custos. Foi uma pena não continuar a ser desenvolvido. Ainda continuo a utilizá-lo 

internamente. 

TSSF (EPE) 7 

Foi uma matriz em Excel, chamada ARCA, bastante completa em termos de capacidade de 

produzir. […] Como ferramenta de trabalho achei-a extremamente valiosa e positiva porque se 

consegue colocar lá os valores, com centros de custos todos a depender uns dos outros, o Excel 

vai fazendo todas as iterações para a distribuição dos gastos que nós, à mão, nunca mais lá 

chegávamos. […] A ferramenta ARCA foi a mudança mais significativa que notei na 

contabilidade analítica. 

RSF (EPE) 19 

 

Em 2006, para além do aplicativo ARCA, o IGIF também facultou uma página na 

intranet do SNS denominada PULSAR (Ministério da Saúde, 2007a). Estas ferramentas 

visaram aumentar a qualidade da informação nos anos seguintes. A introdução destas duas 

ferramentas, com o objetivo de melhorar a qualidade dos elementos anuais por secções 

homogéneas remetidos pelos hospitais, também foi complementada com formação para o 

efeito: 

No sentido de melhorar a qualidade dos elementos analíticos das instituições do SNS, foram 

concretizadas 3 medidas de acção para a recolha dos elementos de 2006:  

- Realização das “Jornadas Técnicas de Contabilidade Analítica” em Março de 2006, com o 

intuito de esclarecer e normalizar procedimentos de contabilidade analítica junto das instituições 

hospitalares; as Jornadas registaram uma aderência praticamente de 100% por parte dos 

responsáveis pela contabilidade analítica, sendo-lhes concedido acesso a uma página na intranet 

do SNS (PULSAR) dedicada ao apoio à Contabilidade Analítica (…); 

- Disponibilização de uma ferramenta informática auxiliar (ficheiro ARCA) que uniformiza e 

facilita a elaboração da contabilidade analítica, especificamente no que concerne à distribuição 

dos custos indirectos (permitindo o registo de auto-consumo e prestações recíprocas entre todos 

os centros de custos). 

- Incremento de rigor na recolha dos elementos analíticos, nomeadamente no que se refere à 

exigência de unidades de obra (ou nota explicativa da sua ausência) em todos os centros de 

custos, e verificação de equilíbrio entre o total de custos directos (secções principais, auxiliares, 

administrativas e não imputáveis) e o valor global da Contabilidade Analítica apresentado (custo 

total das secções principais e não imputáveis) (Ministério da Saúde, 2007a, p.5). 

 

De acordo com esta evidência, as ferramentas informáticas revelaram-se fundamentais 

para a trajetória das práticas de contabilidade analítica dos hospitais portugueses. De facto, os 
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suportes informáticos permitem mudar a CG dos hospitais (e.g., Burns & Vaivio, 2001; 

Granlund & Malmi, 2002). No entanto, uma modificação apenas nos procedimentos 

informáticos de preparação da informação final é uma mudança operacional (Sulaiman & 

Mitchell, 2005). Note-se que esta mudança não foi dirigida especificamente à instituição 

PCAH (2.ª ed.), mas antes à introdução de melhorias no suporte informático para, assim, 

melhorar a qualidade da informação gerada conforme PCAH (2.ª ed.). Neste sentido, para 

efeitos da NCG implementada, esta mudança operacional promovida ao nível do setor 

organizacional funcionou como mais uma sequência de autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; 

Peters et al., 2005; Sydow et al., 2009), promovida ao nível do setor organizacional (Ruef & 

Scott, 1998; Dillard et al., 2004). 

Instrumento de controlo de gestão em cada hospital (nível organizacional) 

De acordo com o relatório da Comissão de Avaliação dos Hospitais SA, divulgado em 2006, 

que avaliou os primeiros dois anos (2003 e 2004) de empresarialização destes hospitais-

empresa, a informação de contabilidade analítica daqueles hospitais teve problemas de 

fiabilidade, dada a falta de uniformização de critérios, de conceitos e de indicadores 

económico-financeiros, de produção, de qualidade (clínicos), entre outros (Ministério da 

Saúde, 2006e). Os entrevistados nos hospitais esclareceram algumas razões que, à semelhança 

do ocorrido durante a vigência do PCAH (1.ª ed.), continuaram a contribuir para a persistência 

de problemas de fiabilidade da informação desagregada gerada conforme PCAH (2.ª ed.). A 

dificuldade na repartição de gastos com o pessoal médico foi novamente apontada como de 

resolução difícil: 

[…] os médicos têm escalas, mas, depois, têm faltas, têm turnos que alteram, têm consultas e/ou 

cirurgias, por exemplo, que era suposto realizarem-se, mas que tiveram de ser desmarcadas por 

qualquer motivo, incluindo urgências, ou seja, os médicos têm alguma volatilidade. Podem estar 

no internamento, mas terem de o interromper porque foi necessário ir ver doentes à urgência da 

sua especialidade. Um médico, enquanto faz a ronda pelo internamento, com facilidade é 

chamado à urgência para observar patologias em que é especialista. Há especialidades médicas 

em que esta mobilidade é significativa. Em função disto, não é exequível pensar que o horário 

dos médicos alguma vez vai estar corretamente afeto aos centros de custos. […] Os horários 

médicos são voláteis por natureza. 

RSF (EPE) 16 

Na conta 64 – Custos com pessoal, é onde julgo existirem mais falhas na alocação de gastos 

pelos centros de custos, nomeadamente na repartição das cargas horárias dos médicos que não 

está bem feita. […] Em termos de gestão de recursos humanos e RHV, diria que a repartição por 

centros de custos não integra a primeira linha de prioridades naquele serviço. […] Sempre que se 

contrata um novo médico, inserem a parametrização que reparte a carga horária por centros de 

custos, mas, depois, não atualizam em função da real mobilidade entre departamentos. Não 

fazem atualizações completas nem sequer uma vez por ano. 

RSF (EPE) 20  
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Outra dificuldade persistente refere-se à repartição de consumos por centros de custos 

geridos por um único responsável em que as quantidades consumidas por cada centro de 

custos são difíceis de prever e de registar. Tal obriga os executantes da contabilidade a usar 

diferentes bases de imputação: 

[…] alguns serviços são comuns; nas especialidades cirúrgicas estão diversos centros de custos e 

há um enfermeiro-chefe que requisita para todos. É aqui que está a haver falhas. No final do ano, 

a posteriori, nós tentamos corrigir a situação. Há materiais que os enfermeiros nos dizem com 

certeza em que especialidades foram consumidos. Mas há outros que foram consumidos por 

diversas especialidades e nós arranjamos uma forma de imputação a posteriori. […] Na conta 62 

– FSE, fazemos acréscimos de custos para as faturas que não são conferidas a tempo de fechar o 

mês. É quase impossível resolver esta situação. Estes acréscimos não são repartidos pelos 

centros de custos antes dessa conferência. Duvido que haja hospitais que consigam lançar as 

faturas todas do mês antes de fecharem esse mês.  

TSSF (EPE) 9 

[…] tínhamos um centro de custos com um código que nem sequer existe no plano de 

contabilidade analítica dos hospitais (PCAH) e o enfermeiro-chefe requisitava todos os materiais 

para esse centro de custos com aquele código. Ora, no final do ano, era difícil arranjar um 

critério para dividir pelas diversas especialidades. Fazíamos uma ponderação pelo número de 

consultas que nos dava uma informação que não era verdadeira, pois há consultas que, pela sua 

natureza, têm muito mais consumíveis que outras. 

TSSPCG (EPE) 2 

 

Para além das dificuldades na uniformização de critérios de imputação, acresce que 

hospitais com serviços e dimensão similares relataram disparidades na criação interna de 

centros de custos que também prejudicam a fiabilidade da informação desagregada de custeio: 

Neste hospital, temos apenas cerca de 30 centros de custos. 

RSF (EPE) 24 

[…] chegamos a ter mais de 800 centros de custos. 

TSSPCG (EPE) 4 

 

Estas disparidades, em alguns dos hospitais entrevistados, resultaram até na criação de 

alguns centros de custos não previstos no plano: 

Aqui até tínhamos um hospital de dia cirúrgico [centro de custos criado internamente] que nem 

sequer estava no PCAH. 

RSF (EPE) 20 

Já há muitos anos que criaram um hospital de dia polivalente. Tal não faz parte da estrutura 

nacional de centros de custos conforme PCAH. Ora, o que é que o nosso serviço tem feito? 

Pegamos naqueles custos e dividimo-los pela produção dos diversos serviços de hospital de dia. 

TSSPCG (EPE) 2 

 

Conforme com a literatura (e.g., Simões, 2004; Sanchez, 2006), as dificuldades 

anteriormente apontadas também estão associadas ao facto de cada hospital ter características 

e especificidades que dificultam a implementação de um custeio normalizado: 

Este hospital tem uma nuance que nenhum outro hospital tem e que torna a contabilidade 

analítica mais difícil: não tem serviços de internamento reservados, ou seja, as camas são de 

todos os serviços. […] as camas neutras são o futuro. 

MCA (EPE) 1 
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É difícil porque, fisicamente, nós temos internamentos médicos misturados com internamentos 

cirúrgicos […]. A organização física interna não se ajusta totalmente ao PCAH [2.ª ed.]. 

TSSF (EPE) 3 

[…] cada hospital tem necessidades diferentes. Acho que, cada vez mais, existem hospitais com 

perfis diferentes […]. Meter estes hospitais num mesmo pacote é quase impossível porque as 

características são mesmo muito diferentes. 

RSPCG (PPP) 5 

 

A continuidade das práticas de custeio por secções homogéneas, de 2001 a 2006, 

gerou em cada hospital uma capacidade de execução no domínio cognitivo e cultural que se 

traduziu em rotinas (Johansson & Siverbo, 2009). A manutenção das estruturas de poder 

hierárquico e de supervisão das contas do SNS (IGIF, Ministério da Saúde, Ministério das 

Finanças e Tribunal de Contas) também favoreceram a criação destas rotinas de custeio. Por 

conseguinte, só esta vertente do custeio foi implementada nos hospitais no período 2000-

2006, apesar das vertentes de orçamentos e análise de desvios por secções homogéneas 

constarem das regras do PCAH (2.ª ed.): 

[…] aquilo que os hospitais fazem nem é contabilidade analítica. Há um método de custeio e o 

que se faz é uma contabilidade de custos. Não é analítica e muito menos é de gestão. Julgo que 

se passa neste e nos outros hospitais. 

RSF (EPE) 15 

Em termos de plano de contabilidade analítica dos hospitais [2.ª ed.], tratamos apenas os custos 

por centros de custos.  

TSSF (EPE) 3 

 

A continuidade do custeio por secções homogéneas nos hospitais públicos portugueses 

ao longo dos anos está conforme argumento da literatura baseada na teoria institucional (e.g., 

Hodgson & Knudsen, 2004; Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Johansson & Siverbo, 2009), 

segundo a qual os comportamentos que perduram no tempo se transformam em rotinas. Os 

entrevistados também se referiram à falta de utilidade instrumental quando a informação 

gerada não é tempestiva: 

Enquanto essa informação não for tempestiva e não for entregue ao órgão de gestão, de uma 

forma simples, mas que permita que o órgão de gestão perceba que se está a gastar muito em 

determinado sítio, não será utilizada. 

RSF (EPE) 24 

É um trabalho feito muito a posteriori que já não consegue ter efeitos nenhuns em termos de 

gestão. Para mim, uma informação só é relevante se for conhecida num momento em que posso 

corrigir a gestão. Fazer uma contabilidade analítica no final de um ano, já não tem impacto 

nenhum para a gestão. 

TSSPCG (EPE) 2 

 

A evidência acima mostra uma persistente falta de tempestividade como condicionante 

da utilidade instrumental da informação gerada pelas rotinas existentes. 
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7.4. Terceira edição do PCAH (2007-2011) 

Antes de abordar o PCAH (3.ª ed.), convém referir que esta edição do plano foi precedida de 

uma edição provisória. Em dezembro de 2004, durante a vigência do PCAH (2.ª ed.), o IGIF 

divulgou no seu site uma terceira edição provisória do PCAH (Ministério da Saúde, 2004e). 

Esta edição provisória foi elaborada por um grupo de trabalho, nomeado pelo IGIF, para rever 

novamente o PCAH (2.ª ed.). Tratou-se de uma iniciativa com origem ao nível do setor 

organizacional (Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). Essa terceira edição provisória 

mostrou uma preocupação em citar os agentes institucionais que foram considerados, 

nomeadamente Ordem dos Médicos (Colégios da Especialidade): 

As instituições para efeitos de gestão interna poderão proceder ao desdobramento dos centros de 

custo até ao nível pretendido (limite máximo de sete dígitos para cada desdobramento, de acordo 

com a aplicação do SIDC [sistema de informação para a contabilidade] […]. Contudo, no envio 

dos elementos analíticos, ao IGIF, as Unidades Hospitalares deverão respeitar os centros de 

custos do PCAH […]. A definição dos centros de custos e as suas nomenclaturas identificadas 

neste plano tiveram por base o Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos (Ministério da 

Saúde, 2004e, p.8). 

 

Relativamente a outras entidades, o plano salientou que a terminologia adotada 

(centros de custos e objetos de custos, principalmente) também teve em conta as 

classificações do Instituto Nacional de Estatística, da Direção Geral de Saúde do Ministério 

da Saúde e do Grupo de Trabalho para a Elaboração da Carta de Equipamento de Saúde do 

Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2004e). Assim, a influência destes agentes sociais 

tem uma natureza institucional (e.g., Abernethy & Chua, 1996; Lehtonen, 2007; Grafton et 

al., 2011). A composição do grupo de trabalho que construiu a terceira edição provisória do 

PCAH também evidenciou a envolvência de funcionários de alguns hospitais: 

[…] o grupo de trabalho [para rever a 2.ª edição do PCAH] teve a preocupação de ouvir um 

número alargado de instituições hospitalares, nomeadamente as de cariz específico ou 

especializado, de forma a tornar o presente plano o mais abrangente e adequado às suas 

realidades (Ministério da Saúde, 2007c, p.8).  
 

A última revisão do PCAH não foi buscar nenhuma empresa consultora do exterior. Foi tudo 

com a prata da casa. Foram elementos do IGIF e foi requisitada a colaboração de elementos de 

outros hospitais [grupo de trabalho], nomeadamente nas áreas de psiquiatria, oncologia e 

maternidades. O desenvolvimento dos trabalhos permitiu ajustar centros de custos e unidades de 

imputação. 

RSF (PPP) 1 

 

 Não sendo condição suficiente, este envolvimento de funcionários é um fator positivo 

para o sucesso de um processo de implementação de regras de CG (e.g., Grabski et al., 2010; 

Conrad & Uslu, 2011; Caldarelli et al., 2013). Mas, para além do envolvimento dos hospitais 

(funcionários), a evidência acima mostra a influência de outras instituições (sistemas de 
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informação, Ordem dos Médicos, Instituto Nacional de Estatística, Direção Geral de Saúde e 

Grupo de Trabalho para a Elaboração da Carta de Equipamento de Saúde) para a adoção de 

terminologia consensual de centros de custos e objetos de custos. Ou seja, há interação entre 

as instituições que integram um contexto histórico para a institucionalização de regras de 

contabilidade (e.g. Gomes & Rodrigues, 2009).  

A versão provisória do PCAH (3.ª ed.) orientou os hospitais na criação de novos 

centros de custos, nomeadamente os serviços clínicos de ambulatório (cirurgia de 

ambulatório) e atividades complementares de serviços clínicos (cuidados continuados e 

unidades de reabilitação psicossocial) que não constavam no PCAH (2.ª ed.) (Ministério da 

Saúde, 2004e). As explicações, nesta versão provisória, foram complementadas com recurso a 

representações gráficas das secções homogéneas e esquemas com as regras/estruturas para 

distribuição dos custos indiretos no apuramento dos custos das secções. Esta evidência 

demonstra como os problemas registados no processo de implementação de regras 

desencadeiam sequências de autorreforço para manter ou acrescentar legitimidade às regras 

(e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). Assim, os efeitos de aprendizagem (em resultado 

da prática repetida) tendem a ser reforçados por ganhos de coordenação (em resultado de mais 

agentes se orientarem pelas mesmas regras) e de complementaridade (em resultado da 

interação entre regras e práticas), mas a busca de legitimidade também se enquadra numa 

sequência que reforça ou estabiliza uma trajetória institucional (Djelic & Quack, 2007; Sydow 

et al., 2009). Num contexto dominado pela interação entre instituições, é necessário que as 

mudanças também procurem condições de legitimidade (Fernández-Alles & Llamas-Sánchez, 

2008). 

Em relação aos rendimentos por secções homogéneas, a terceira edição provisória do 

PCAH incluiu, pela primeira vez, um capítulo para imputação dos proveitos às secções 

homogéneas (Ministério da Saúde, 2004e): 

[…] nas receitas próprias, os proveitos gerados pela atividade desenvolvida pelas secções 

principais e auxiliares são imputados diretamente; nas transferências do OE [Orçamento de 

Estado] e outras transferências, os proveitos são imputados segundo a tabela a elaborar pela 

instituição [hospital] (Ministério da Saúde, 2004e, p.69). 

 

A terceira edição provisória do PCAH, divulgada entre dezembro de 2004 e janeiro de 

2007 (aproximadamente dois anos) fomentou alguma discussão, constituindo-se como uma 

versão provisória, não oficial nem superiormente aprovada. Por conseguinte, as 

transformações mais relevantes serão apresentadas mais à frente aquando da comparação 

entre a terceira e a segunda edições oficiais deste plano. Contudo, fez-se, desde já, esta 
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referência introdutória para que se saiba que o PCAH (3.ª ed.) teve, de facto, uma versão 

provisória, razão pela qual, mais à frente, se referem algumas diferenças entre a versão 

definitiva e a versão provisória. 

Foi em janeiro de 2007 que o IGIF divulgou o PCAH (3.ª ed.), agora já como uma 

versão definitiva, retirando do seu site a versão provisória. Pelas mesmas razões já apontadas 

nas edições anteriores, também em relação à terceira edição do PCAH (2007-2011), este 

ponto foi subdividido em termos de regras e razões da mudança (subponto 7.4.1) e em termos 

dos efeitos das alterações das regras nas práticas (subponto 7.4.2). Ressalva-se que, nos 

últimos três anos deste período, também foram emitidas quatro adendas ao PCAH (3.ª ed.), 

em lugar da criação de novas edições do plano. Por conseguinte, neste ponto, abordar-se-á 

apenas o PCAH (3.ª ed.) e fenómenos relacionados, sem desenvolver as regras e as práticas 

associadas às adendas, incluindo as motivações subjacentes, pois que serão objeto de estudo 

separado no ponto 7.5. 

7.4.1. As regras e as razões da mudança 

O esforço por tornar o PCAH (3.ª ed.) mais esclarecedor notou-se logo no reforço das 

definições e explicações dos conceitos (secções, custos e proveitos), nos ajustes aos centros de 

custos e à codificação, na atualização do suporte legal, nas exemplificações e nas 

representações gráficas do apuramento de custos (Ministério da Saúde, 2007c). Mais do que 

um simples plano sintético, esta terceira edição do PCAH tornou-se também um manual 

prático de apoio ou um plano explicado. Para explanar as regras e as motivações subjacentes 

às mudanças operadas pela terceira edição deste plano de NCG, este subponto decompõe-se 

de acordo com três aspetos fundamentais: orçamentos, custeio e análise de desvios por 

secções homogéneas; atualização de centros de custos e unidades de obra e; por fim, o 

apuramento de proveitos por secções homogéneas. Consequentemente, as três secções de 

texto seguintes abordam cada um daqueles três aspetos. 

Regras do PCAH (3.ª ed.): orçamentos, custeio e análise de desvios por secções 

homogéneas 

Em relação aos orçamentos por secções homogéneas, os mapas respetivos foram excluídos no 

PCAH (3.ª ed.), tendo sido incluída apenas uma breve referência à importância deste 

instrumento de planeamento (Ministério da Saúde, 2007c): 



 

220 

 

[…] o orçamento anual deverá ser acompanhado de orçamentos sectoriais pelas secções 

homogéneas com os custos directos e indirectos, bem como com os custos unitários previstos 

(Ministério da Saúde, 2007c, p.79). 

  

Esta evidência denota uma simplificação nas regras de orçamentação por secções 

homogéneas. Ora, já foi evidenciado atrás que, na prática, os mapas de orçamentos por 

secções homogéneas nunca haviam sido implementados. Por conseguinte, da interação entre 

as regras e as práticas anteriores resultaram novas regras (mais simples) que traduzem um 

efeito de complementaridade (Djelic & Quack, 2007; Sydow et al., 2009). 

Quanto ao custeio, as duas primeiras edições do PCAH haviam estabelecido três fases 

de imputação nas regras de apuramento dos custos das secções homogéneas (Ministério da 

Saúde, 1997 e 2000). Tal como na terceira edição provisória, a terceira edição definitiva, 

divulgada pelo IGIF em janeiro de 2007 (decorreram mais de dois anos entre a edição 

provisória e a definitiva), manteve as três fases anteriores, correspondendo agora aos 

denominados três primeiros níveis de repartição de custos (Ministério da Saúde, 2004e e 

2007c). Contudo, para distinguir a distribuição dos custos totais das secções auxiliares de 

apoio geral da distribuição dos custos totais das secções auxiliares de apoio clínico, esta 

terceira edição do PCAH criou um quarto nível de distribuição de gastos. A representação 

esquemática das regras de custeio por secções homogéneas também foi incluída no 

documento, similarmente ao que havia sido feito na versão provisória, para cada um desses 

quatro níveis de apuramento (Figuras 7.1 a 7.4): 

 

Figura 7.1. Regras de apuramento de custos no PCAH (3.ª ed.): 1.º nível 

Fonte: Ministério da Saúde (2007c, p.26) 
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Figura 7.2. Regras de apuramento de custos no PCAH (3.ª ed.): 2.º nível 

Fonte: Ministério da Saúde (2007c, p.27)  

 

Figura 7.3. Regras de apuramento de custos no PCAH (3.ª ed.): 3.º nível 

Fonte: Ministério da Saúde (2007c, p.27)  

 

 

2.º Nível 

Custos  

diretos 

Secções 

principais 

Secções auxiliares 

Custos  

indiretos 

 

Apoio clínico Apoio geral Secções 

administ. 

Não 

imputáveis 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

diretos 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

totais 

  
   

3.º Nível 

Custos  

diretos 

Secções 

principais 

Secções auxiliares 

Custos  

indiretos 

 

Apoio clínico Apoio geral Secções 

administ. 

Não 

imputáveis 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

diretos 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

totais 

  

Custos  

totais 

  

  
  



 

222 

 

 

Figura 7.4. Regras de apuramento de custos no PCAH (3.ª ed.): 4.º nível 

Fonte: Ministério da Saúde (2007c, p.28) 

 

Nas quatro Figuras anteriores, o primeiro nível de apuramento corresponde aos custos 

diretos das secções homogéneas, sendo que os restantes três níveis de apuramento se referem 

aos custos indiretos (Ministério da Saúde, 2007c): 

[…] um primeiro nível que consiste na imputação dos custos directos pelas secções principais, 

auxiliares e administrativas; um segundo nível que consiste na distribuição dos custos totais das 

secções administrativas pelas secções auxiliares e principais; um terceiro nível que consiste na 

distribuição dos custos totais das secções auxiliares de apoio geral às secções beneficiárias da 

atividade daquelas; um quarto nível que consiste na distribuição dos custos totais das secções 

auxiliares de apoio clínico às secções principais beneficiárias da actividade daquelas (Ministério 

da Saúde, 2007c, p.26). 

 

Ainda em relação ao apuramento dos custos no PCAH (3.ª ed.), os custos unitários 

(médios) de produção seriam determinados ao repartir os custos totais (diretos e indiretos) das 

secções principais pelas unidades de produção (n.º de doentes, n.º de episódios, n.º de 

consultas, etc.) de cada secção (Ministério da Saúde, 2007c), conforme representação 

esquemática da Figura 7.5. 

 

Figura 7.5. Regras de apuramento de custos no PCAH (3.ª ed.): custos unitários 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2007c, p.28)  

 

4.º Nível 

Custos  

diretos 

Secções 

principais 

Secções auxiliares 

Custos  

indiretos 

 

Apoio clínico Apoio geral Secções 

administ. 

Não 

imputáveis 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

diretos 

Custos  

diretos 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

indiretos 

 

Custos  

totais 

  

Custos  

totais 

  

  
Custos  

totais 

  

 

Custos diretos 

Secções principais 

Custos indiretos 

 

Unidades de produção 

Custos unitários  

de produção Custos totais 

  



 

223 

 

A representação esquemática das Figuras 7.1 a 7.5 sugere o método de distribuição 

sequencial a que se refere a literatura (e.g., Swain et al., 2004; Horngren et al., 2008). De 

facto, tais Figuras não representam, graficamente, as prestações recíprocas entre secções. No 

entanto, como o plano esclarece que deve proceder-se a uma distribuição recíproca entre 

secções (Ministério da Saúde, 2007c), pode subentender-se que a representação nas Figuras 

foi meramente orientadora e omitiu tal reciprocidade. Este aspeto foi já criticado em literatura 

anterior (e.g., Picoito, 2008) que estudou um centro hospitalar português em que a 

distribuição dos gastos era feita conforme a sequência das referidas Figuras e não pelo método 

de distribuição recíproca. Na verdade, o PCAH (3.ª ed.) esclareceu que entre os três métodos 

de distribuição de custos das secções auxiliares e administrativas (distribuição direta, 

distribuição sequencial e distribuição recíproca), o método de distribuição recíproca foi a 

opção desta edição do plano e das anteriores (Ministério da Saúde, 2007c): 

[…] é possível distinguir três formas diferentes de se conseguir esta distribuição dos custos das 

secções auxiliares e administrativas: o método de distribuição directa, o método de distribuição 

sequencial (também chamado de método stepdown ou em escada) e, finalmente, o método de 

distribuição recíproca. […] a abordagem prevista nessa edição do PCAH passa pela utilização 

exclusiva da distribuição recíproca (o mais rigoroso e completo dos três métodos) (Ministério 

da Saúde, 2007c, p.48, negrito nosso). 

 

 O facto de, nesta edição do plano, ter sido acrescentado mais um nível de repartição 

dos gastos, aos três níveis da edição anterior, evidencia que se mantêm grande parte dos 

elementos institucionais da edição anterior, havendo alteração ou incremento de novos 

elementos. Esta revisão das regras de custeio representou mais um mecanismo de ajustamento 

e expansão que continuou a reproduzir o método de custeio por secções homogéneas como 

base inicial, conforme política de feedback abordada no institucionalismo histórico (e.g., 

Mahoney, 2000; Kickert, 2011). Repare-se que a mudança faz-se também através de 

mecanismos de legitimação ao considerar que o nível de repartição considerado é “o mais 

rigoroso e completo”. 

Em termos da análise de desvios por secções homogéneas, o PCAH (3.ª ed.) excluiu os 

mapas de realização, remetendo a execução do orçamento para um acompanhamento 

periódico por parte de cada hospital (Ministério da Saúde, 2007c): 

A execução do orçamento deverá ser acompanhada periodicamente pela Instituição Hospitalar 

(Ministério da Saúde, 2007c, p.79). 

 

Esta simplificação das regras de análise de desvios por secções homogéneas, 

similarmente ao que foi referido atrás para as regras de orçamentos, também decorre do facto 

de a evidência ter demonstrado que esta vertente nunca foi implementada nos hospitais 
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(apenas o custeio por secções homogéneas foi implementado, conforme evidência anterior), 

levando á redução do loose coupling. Note-se que a contabilidade orçamental (tal como a 

contabilidade financeira) de cada hospital, sem desagregação por secções homogéneas, já era 

obrigatória conforme POCMS/2000 (Assembleia da República, 2002). Este facto pode 

explicar, pelo menos em parte, a não implementação de orçamentos por secções homogéneas. 

Além disso, compreende-se o desinteresse em orçamentos por secções homogéneas quando o 

próprio custeio por secções homogéneas persiste com problemas de implementação e 

utilidade. Por conseguinte, esta simplificação nas novas regras também representa um 

mecanismo de autorreforço causado por um efeito de complementaridade entre as regras e as 

práticas precedentes respetivas (Djelic & Quack, 2007; Sydow et al., 2009). 

Tal como na primeira revisão do PCAH, pode interpretar-se que o PCAH (3.ª ed.) 

representou mais um passo na trajetória de NCG que está em construção, isto é, as regras 

evoluem através de processos de mudança incremental em que a acumulação de eventos 

adapta elementos institucionais (e.g., Streeck & Thelen, 2005; Djelic & Quack, 2007; Sydow 

et al., 2009). Ou seja, há elementos, nomeadamente a continuidade do método das secções 

homogéneas, que se autorreforçam ao persistirem, em cada incremento nas regras, associado a 

adaptações com vista a reduzir as diferenças entre as regras e as práticas (e.g., Mahoney, 

2000; Streeck & Thelen, 2005; Mabee, 2011). 

Regras do PCAH (3.ª ed.): atualização de centros de custos e unidades de obra 

Na comparação de secções homogéneas (vulgo centros de custos), entre o PCAH (2.ª ed.) e o 

PCAH (3.ª ed.) (Ministério da Saúde, 2000 e 2007c), as principais diferenças resumem-se na 

Tabela 7.7 seguinte (ver identificação dos centros de custos nos Apêndices 15 e 16): 

Tabela 7.7. Subdivisões em secções homogéneas no PCAH (2.ª ed.) e no PCAH (3.ª ed.) 

PCAH (2.ª ed.) PCAH (3.ª ed.) 

Descrição das secções N.º Descrição das secções N.º 

Serviços clínicos – Internamentos 49 Serviços clínicos – Internamentos 61 

Outros serviços clínicos 77 Serviços clínicos – Ambulatório 70 

Secções auxiliares de apoio clínico 66 Secções auxiliares de apoio clínico 40 

Secções de apoio geral 8 Secções de apoio geral 9 

Serviços hoteleiros 7   

Secções administrativas 10 Secções administrativas 2 

Não imputáveis 1 Não imputáveis 1 

Total 218 Total 183 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2000 e 2007c) 

O PCAH (3.ª ed.) evidenciou alguma redução no número de secções homogéneas (de 

218 para 183). Esses centros de custos foram agrupados entre dois grupos de secções de 
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serviços clínicos, um grupo de secções auxiliares de apoio clínico, um grupo de secções de 

apoio geral, um grupo de secções de serviços hoteleiros, um grupo de secções administrativas 

e uma secção de não imputáveis (Ministério da Saúde, 2007c). A sugestão da versão 

provisória do PCAH (3.ª ed.) para passar a incluir os serviços hoteleiros nas secções de apoio 

geral, juntamente com o serviço de instalações e equipamentos (contrariamente ao que 

sucedia na 2.ª ed. do PCAH) foi concretizada na terceira edição oficial do plano (Ministério 

da Saúde, 2000, 2004e e 2007c).  

A constatação da necessidade de redução do número de centros de custos mostra a 

dificuldade do custeio hospitalar em tratar uma grande subdivisão de centros de custos. Esta 

situação evidencia como a normalização se ajusta em função da experiência (aprendizagem) 

de implementação prática, enquadrando-se nas sequências de autorreforço das regras ao longo 

do tempo (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). Estas sequências de autorreforço 

(Mahoney, 2000) do PCAH traduzem essa reprodução por adaptação (Streeck & Thelen, 

2005), uma vez que nunca provocaram uma transformação significativa e consequente. 

O PCAH (3.ª ed.) também se justificou pela necessidade de ajustes operacionais 

associados ao reforço evidente da atividade de ambulatório, nomeadamente a cirúrgica, que 

havia aumentado muito significativamente nos anos precedentes a esta revisão da NCG, 

contrariamente à segunda metade do século anterior em que prevaleceram os gastos com o 

internamento hospitalar (Ministério da Saúde, 2006d e 2011i). Conforme tendência das 

últimas décadas, ocorreu uma mudança no paradigma dos gastos hospitalares que se foram 

transferindo do internamento hospitalar para o ambulatório: 

A principal motivação para a revisão do PCAH foi a constatação de alguns objetos de custeio 

desenquadrados, nomeadamente novas atividades clínicas. O caso mais gritante foi a cirurgia de 

ambulatório. Também se sentiu a necessidade de alguns ajustamentos operacionais, pois o plano 

anterior à revisão de 2007 estabelecia o que se devia fazer mas não especificava como e, ao 

esclarecer-se como fazer, a ACSS resolveu algumas dificuldades operacionais. A cirurgia de 

ambulatório foi o caso mais paradigmático de lacuna no PCAH. Havia muitas instituições que 

tinham dificuldades, até porque não estava estabelecido esse objeto de custeio no PCAH, ao 

mesmo tempo em que era uma atividade muito promovida pelo próprio Ministério. 

ACSS 3 

[…] abrimos unidades de cirurgia de ambulatório – que já representam cerca de 50% do total de 

cirurgias. […] neste momento, o internamento já só representa cerca de 10% dos gastos com 

medicamentos e a maior parte é ambulatório, quando há 20 anos era o contrário. 

MCA (EPE) 3 

 

A evidência de mudança no padrão de gastos hospitalares (do internamento para o 

ambulatório) reforça uma das razões atrás referidas para a terceira revisão do PCAH: ajustar o 

plano a uma realidade dinâmica nos serviços de saúde (e.g., Jones & Mellett, 2007). A 

atividade de ambulatório foi possível devido ao desenvolvimento e interação entre instituições 
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de diversos domínios (político, económico, social, tecnológico, científico, meios de 

transporte, etc.) que integram um contexto histórico (e.g., Fernández-Alles & Llamas-

Sánchez, 2008). É a interação entre instituições que cria e recria uma ordem social e seus 

significados, ainda que tal interação ocorra num contexto que restringe e molda as próprias 

instituições (Hallett & Ventresca, 2006). Ora, as regras de contabilidade também se adaptam à 

evolução do contexto histórico (e.g. Gomes & Rodrigues, 2009). A mudança dos sistemas 

contabilísticos reflete a natureza mutável da prestação de serviços de saúde ao longo do tempo 

(e.g., Jones & Mellett, 2007). Desta forma, o processo de mudança institucional é incremental 

e o resultado da mudança é a continuidade, ou seja, há uma reprodução por adaptação 

(Streeck & Thelen, 2005) através de uma sucessão de séries de pequenos passos incrementais 

(Mahoney & Thelen, 2010). O PCAH reproduziu-se à medida que se foi adaptando a novas 

conjunturas, mas não houve uma descontinuidade nem uma transformação significativa 

(Streeck & Thelen, 2005). 

Os hospitais criticaram o facto de, apesar de os centros de custos para cirurgia de 

ambulatório terem sido incluídos no plano, pela primeira vez, não ficarem estabelecidos nas 

regras critérios uniformes em todos os hospitais para repartir os gastos do bloco operatório 

entre cirurgia convencional e cirurgia de ambulatório. De acordo com o que tem sido habitual 

nos hospitais, a parte do horário do pessoal relativa ao bloco operatório não distingue o tipo 

de cirurgia. As dificuldades em repartir custos dos blocos operatórios e a necessidade de rever 

esta situação foram apontadas pelos entrevistados:  

Na última revisão do PCAH, acho que, em relação à cirurgia de ambulatório, descuraram uma 

parte: o horário dos médicos não pressupõe cirurgia de ambulatório. O médico vai para o bloco 

[operatório]. Por exemplo: um oftalmologista pode fazer a sua escala no bloco e operar 10 

utentes com cataratas; parte desses doentes pode ficar internada e outros podem ir para casa; os 

segundos são cirurgia de ambulatório; como é que vamos imputar os custos do médico ao 

internamento e ao ambulatório? Isto foi descurado na última revisão do plano [3.ª ed.]. […] O 

médico faz ambulatório quando está no bloco. E o bloco é uma secção diferente do ambulatório. 

[…] Repare que o bloco reparte os seus custos em função do número de intervenções. 

RSF (EPE) 16 

Antes da mudança para PPP, este hospital imputava os gastos do bloco às especialidades. 

Tinham um bolo que simplesmente era dividido em função do número de doentes operados. Ora, 

os custos unitários médios de um serviço de oftalmologia eram uma brutalidade por comparação 

com uma neurocirurgia, pois que ao passo que a primeira operava 50 doentes num dia, a 

neurocirurgia operava 2 ou 3. Ora, resulta uma relação completamente absurda. 

RSPCG (PPP) 5 

 

Comparando as diferenças, entre o PCAH (2.ª ed.) e o PCAH (3.ª ed.), em termos de 

unidades de obra ou de imputação, identificadas nos diversos níveis dos centros de custos, a 

Tabela 7.8 evidencia as alterações (Ministério da Saúde, 2000 e 2007c): 
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Tabela 7.8. Unidades de obra ou de imputação no PCAH (2.ª ed.) e no PCAH (3.ª ed.) 

PCAH (2.ª ed.) PCAH (3.ª ed.) 

- N.º de doentes tratados 

- N.º de dias de internamento  

- N.º de doentes atendidos 

- N.º de consultas 

- N.º de visitas 

- N.º de exames 

- N.º de exames ponderados 

- N.º de análises ponderadas 

- N.º de sessões ponderadas 

- N.º de anestesias 

- N.º de intervenções 

- N.º de autoclavagens ponderadas 

- Proporcional aos consumos das secções 

- Proporcional ao n.º de utentes atendidos 

- N.º de horas de trabalho 

- Tabela a elaborar pelo hospital 

- N.º de kg de lixo tratado 

- N.º de km 

- N.º de m
2
 de área ocupada 

- N.º de refeições servidas 

- N.º de kg de roupa 

- Proporcional aos custos diretos das secções 

- N.º de doentes tratados 

- N.º de dias de internamento 

- N.º de doentes atendidos 

- N.º de consultas 

- N.º de visitas 

- 

- N.º de exames ponderados 

- N.º de análises ponderadas 

- N.º de sessões ponderadas 

- N.º de procedimentos anestésicos ponderados 

- N.º de intervenções cirúrgicas 

- N.º de litros na esterilização 

- 

- N.º de atendimentos 

- 

- Tabela a elaborar pelo hospital 

- 

- N.º de km percorridos 

- N.º de m
2
 de área ocupada 

- N.º de refeições ponderadas 

- N.º de kg de roupa tratada 

- Proporcional aos custos diretos das secções 

- N.º de diárias 

- N.º de transfusões ponderadas 

- N.º de tratamentos ponderados 

- N.º de amostras processadas ponderadas 

- N.º de cirurgias 

- Proporcional aos consumos de produtos 

farmacêuticos 

- N.º de sessões 

- N.º de relatórios 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2000 e 2007c) 

A Tabela 7.8 mostra que houve alterações nos critérios de repartição. Alguns critérios 

foram esclarecidos (n.º de kg de roupa tratada [limpa] em vez de n.º de kg de roupa, por 

exemplo) ou ajustados (n.º de refeições ponderadas em vez de n.º de refeições servidas, por 

exemplo). Também foram criadas novas unidades de obra ou de imputação (n.º de transfusões 

ponderadas, por exemplo) e eliminaram-se outras (n.º de horas de trabalho, por exemplo). 

Porém, estes ajustes às regras instituídas foram pontuais e incrementais, representando uma 

dependência da trajetória histórica (e.g., Thelen, 1999; Mahoney, 2000). 

As razões para a atualização (mudança) de centros de custos e unidades de obra, 

empreendida na terceira edição do PCAH, assentaram na prossecução dos objetivos das 

edições anteriores, ou seja, atualizar, aprofundar e dar continuidade (Ministério da Saúde, 

2007c). Uma das motivações foi estabelecer linhas orientadoras para uma uniformização de 

critérios de imputação e formas de distribuição de custos, possibilitando estudos comparativos 

entre hospitais para controlar os gastos. Outra razão foi apoiar políticas e critérios de 
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financiamento (a nível do setor organizacional). Uma última razão apontada foi contribuir 

para o aperfeiçoamento dos dados analíticos úteis a um controlo de gestão mais eficaz em 

cada hospital. Assim, o PCAH (3.ª ed.) esclareceu, em nota introdutória, que visou atualizar o 

plano anterior, sem descontinuar o método e a estrutura de centros de custos, constituindo-se 

como um instrumento de trabalho (Ministério da Saúde, 2007c): 

Esta edição pretende fazer uma atualização do anterior plano, bem como aprofundar e dar 

continuidade ao esforço e trabalho decorrentes das edições anteriores. Deste modo, o plano 

pretende constituir um instrumento de trabalho para todos os que direta e/ou indiretamente 

trabalham nesta área. Sendo a contabilidade analítica uma contabilidade interna e fundamental 

para a gestão de qualquer instituição hospitalar, o plano pretende apenas estabelecer linhas 

orientadoras para uma uniformização dos critérios de imputação e formas de distribuição dos 

custos/proveitos, possibilitando diversos estudos entre as várias unidades hospitalares que 

integram o Serviço Nacional de Saúde […] Espera-se, de alguma forma, poder contribuir para o 

aperfeiçoamento dos dados analíticos e controlo de gestão mais eficaz, que permitam a utilização 

dos recursos de uma forma eficiente e racional […] (Ministério da Saúde, 2007c, p.7). 

 

Um dos entrevistados que participou no grupo de trabalho que reviu o PCAH (2.ª ed.) 

sintetizou os objetivos desta revisão que deu origem ao PCAH (3.ª ed.), com destaque para a 

necessidade de atualizar centros de custos e unidades de imputação:  

O desenvolvimento dos trabalhos [revisão do PCAH (2.ª ed.)] permitiu ajustar centros de custos 

e unidades de imputação. […] o grupo de trabalho da última edição do PCAH foi criado para 

reformular uma edição anterior. […] É inevitável descurar o método ABC quando se fala de 

mudança na contabilidade analítica, mas a última revisão do PCAH foi para ajustar o que havia e 

não para fazer uma coisa nova. O Despacho superior foi claro: revisão. Não era um novo plano. 

RSF (PPP) 1 
 

A intenção objetiva de atualizar sem descontinuar o método das secções homogéneas, 

incluindo os centros de custos e as unidades de imputação, através de uma versão revista, 

sugere que poderá tornar-se cada vez mais difícil reverter a trajetória histórica iniciada sem 

um choque externo (Mahoney, 2000). 

Regras do PCAH (3.ª ed.): apuramento de proveitos por secções homogéneas 

Nesta terceira edição do PCAH, o IGIF criou, pela primeira vez, regras para apuramento de 

proveitos por secções homogéneas através da introdução no plano de um capítulo
7
 para este 

efeito (Ministério da Saúde, 2007c). Tal capítulo abordou os conceitos de proveitos, as formas 

de imputação e os mapas de realização de proveitos (Ministério da Saúde, 2007c). Os 

conceitos definidos foram as receitas próprias, as transferências, os subsídios correntes e 

outros. Quanto à imputação desses proveitos, foram incluídas tabelas com proveitos da 

contabilidade financeira e os modos de imputação às secções homogéneas, distinguindo 

                                                 
7 Capítulo V do PCAH (3.ª ed.). 
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produção para o SNS e produção para outros subsistemas de saúde (não SNS, mas também 

clientes dos hospitais). Por fim, o capítulo incluiu os mapas de realização de proveitos, totais 

e percentuais, especificando os elementos diretos (contas e subcontas de proveitos por 

natureza) para cada secção homogénea. A Tabela 7.9 resume os modos de imputação de 

proveitos identificados: 

Tabela 7.9. Modos de imputação de proveitos no PCAH (3.ª ed.) 

- Às secções homogéneas que desenvolveram a atividade 

- Às secções homogéneas que deram origem à proveniência da receita 

- Às secções homogéneas beneficiárias do subsídio 

- A todas as secções homogéneas envolvidas 

- A todas as secções consoante o espaço ocupado 

- À secção direção e administração 

- Às secções beneficiárias 

Fonte: Ministério da Saúde (2007c) 

A razão para o IGIF ter incluído estas regras sobre repartição de proveitos assentou no 

seguinte objetivo: conhecer proveitos por secções homogéneas para comparar com os 

respetivos custos e obter resultados analíticos (Ministério da Saúde, 2007c). Na verdade, a 

avaliação do desempenho analítico exige conhecer os rendimentos associados aos objetos de 

custo, conforme âmbito da CG (e.g., Williams & Seaman, 2001; Chenhall, 2003; Atkinson et 

al., 2007). Esta versão do plano esclareceu que o objetivo da uniformização de procedimentos 

passou a abranger os proveitos, para além dos custos: 

[…] o plano [PCAH (3.ª ed.)] pretende apenas estabelecer linhas orientadoras para uma 

uniformização dos critérios de imputação e formas de distribuição dos custos/proveitos 

(Ministério da Saúde, 2007c, p.7). 

 

O objetivo da análise de proveitos traduziu-se no argumento de que uma contabilidade 

analítica, por definição, deve tratar não apenas gastos, mas também proveitos por secções: 

Toda a organização hospitalar nos remete para centros de custos e não é possível ter centros de 

custos sem proveitos. […] A introdução dos proveitos [no PCAH] fazia todo o sentido. Juntar 

melhoramentos nos centros de custos com a implementação dos proveitos. Nos centros de 

responsabilidade tem que haver proveitos e custos […] A revisão do plano foi uma melhoria 

significativa, mais não seja pela introdução dos proveitos que foi feita pela primeira vez. Houve 

uma série de ações de formação e houve uma série de informação aos hospitais no sentido de se 

implementarem os proveitos. 

RSF (PPP) 1 

 

Acresce que a continuidade do modelo de financiamento prospetivo dos hospitais deu 

cada vez mais relevância à questão dos proveitos decorrentes, maioritariamente, dos preços 

estabelecidos no contrato-programa para a produção do SNS (Major & Cruz, 2013). Segundo 

o relatório de auditoria n.º 30/2011 do Tribunal de Contas (2011a), a obtenção de informação 
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de custeio para servir de base ao modelo de financiamento público dos serviços hospitalares 

(proveitos dos hospitais) continuou a ser um dos principais objetivos das regras de custeio (3.ª 

ed. do PCAH), conforme se constata na transcrição seguinte: 

Impõe-se a obtenção de custos reais detalhados da atividade das unidades hospitalares do SNS, 

que permitam a adequada e rigorosa aferição entre os preços fixados e os custos verificados, que 

suportem adequados planos de redução da despesa e, fundamentalmente, que sustentem, no 

futuro, a fixação de preços de eficiência económica no âmbito do sistema de financiamento do 

SNS, promotores da racional afetação/utilização de recursos (Tribunal de Contas, 2011a, p.16). 

 

Interpreta-se, pois, que a inclusão deste novo elemento institucional nas regras do 

PCAH (3.ª ed.) foi uma resposta, através deste ponto específico de decisão, a uma nova 

conjuntura incremental, ou seja, mais um pequeno passo de uma trajetória (NCG) (e.g., 

Thelen, 1999; Djelic & Quack, 2007). Esta inclusão dos proveitos por secções homogéneas no 

PCAH (3.ª ed.) procurou alargar o âmbito da NCG para além do custeio tradicional. Na 

prática, os proveitos dos hospitais são os recursos que o Estado dispõe para o SNS, ou seja, 

trata-se da relação entre um agente com poder (Estado) e um agente dependente de recursos 

vitais aludida pela teoria da dependência de recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; Amalou-

Döpke & Süb, 2014). 

7.4.2. Os efeitos das alterações das regras nas práticas 

Tal como no período anteriormente analisado, no período 2007-2011, apesar de corresponder 

a uma nova versão do plano (PCAH, 3.ª ed.), permaneceram os objetivos da edição anterior: 

apoiar o controlo e a determinação de preços (a nível do setor organizacional), pela 

comparação dos custos, e ser instrumento de controlo de gestão em cada hospital (nível 

organizacional). Por isso, este ponto analisa se estes objetivos das regras tiveram 

correspondência nas práticas efetivas ou se, pelo contrário, persistiu o fenómeno de loose 

coupling (e.g., Kasurinen, 2002; Johansson & Siverbo, 2009; Coyte et al., 2010). Interessa, 

pois, verificar se persistiram ou não as dificuldades de implementação da NCG, por um lado, 

e as dificuldades de utilização instrumental da informação desagregada gerada que tinham 

sido verificadas nos períodos precedentes, por outro. Por conseguinte, cada uma das secções 

de texto seguintes aborda cada um daqueles mesmos objetivos, agora no período 2007-2011. 
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Controlo de custos e determinação de preços de financiamento (nível do setor 

organizacional) 

Para abordar o controlo de custos e a determinação dos preços dos serviços hospitalares ao 

nível do setor organizacional, esta secção distingue as seguintes três subsecções: o custeio por 

secções homogéneas e o modelo de financiamento; o acesso à informação de custeio por 

secções homogéneas e as limitações de comparabilidade entre hospitais e; por fim, o custeio 

por secções homogéneas, monitorização e governação dos hospitais. 

Custeio por secções homogéneas e modelo de financiamento 

Há evidência de que a evolução dos preços fixados administrativamente (nível do setor 

organizacional) nos contratos-programa continuou sem um padrão explicativo face aos gastos 

registados em cada hospital e gerados conforme NCG: 

O preço estabelecido cada vez menos tem em conta os gastos. Por exemplo, 2007 foi um ano de 

financiamento sem restrições, mas 2008 começou com um teto no contrato-programa que se 

manteve nos anos seguintes. (…) Depois, em 2011, assistimos a uma redução dos preços do 

contrato-programa [sem distinguir hospitais]. Os nossos custos baixaram, nomeadamente os 

gastos com pessoal, mas os nossos proveitos [em função do financiamento decidido ao nível do 

setor organizacional] ainda baixaram mais que os custos. 

RSF (EPE) 20 

 

Também foi evidenciado que os prazos para fixação dos preços de financiamento, à 

semelhança do ocorrido antes da vigência do PCAH (3.ª ed.), não foram adequados por parte 

do setor organizacional (agora a ACSS, por extinção do IGIF), considerando os atrasos e os 

problemas verificados no encerramento de contas de alguns hospitais: 

Estamos agora, no final de 2011, a faturar 2010 e ainda não acabamos. O contrato-programa e os 

acertos e as contas só vão ser acertados em 2012 ou 2013. Então, na prática, qual é a finalidade 

deste modelo de financiamento? Negoceiam [ACSS e hospitais] contratos-programa de um ano 

em setembro ou outubro desse mesmo ano. Depois, só dois ou três anos mais tarde é que 

encerram as contas. Veja que estamos em 2011 e, neste centro hospitalar, ainda nem encerraram 

o ano 2009. 

TSF (SPA) 3 

 

Outros hospitais concluíram que, na prática, a negociação tardia dos preços de 

financiamento acaba por ser uma “fixação” decidida pela ACSS, sob orientação política. Ou 

seja, esses preços são muito mais condicionados pelas restrições do Orçamento Geral do 

Estado (nível político e económico) do que pela informação de custeio por secções 

homogéneas produzida pela contabilidade analítica conforme PCAH (3.ª ed.): 

[…] eu tiro conclusões sobre os últimos dois ou três anos [2009-2011]: de facto, o desempenho 

dos hospitais está muito pior, mas por força da diminuição das transferências do Orçamento de 
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Estado [via preços de financiamento]. […] Na realidade, não há tanto uma progressão dos 

custos. O que há mais é uma diminuição da receita. 

RSF (EPE) 13 

Nós sabemos que o próprio método que a ACSS tem para pagar aos hospitais, que são os 

proveitos destes, funciona da seguinte forma: quanto dinheiro é que temos disponível [no 

Orçamento Geral do Estado]? Eles dizem que fazem muitas contas, mas aquilo vai sempre bater 

no mesmo. É óbvio que são as condicionantes orçamentais que definem os preços que a ACSS 

vai atribuir nos contratos-programa e não a contabilidade analítica. Por muitas contas que nos 

apresentem, isto é tudo condicionado pelo bolo que o Ministério da Saúde [nível político e 

económico] tem para distribuir [por todos os hospitais]. 

RSF (EPE) 21 

 

Esta evidência corrobora os estudos (e.g., Santana, 2005; Costa et al., 2008) que 

concluíram não haver um padrão explicativo da variação nos preços pagos aos hospitais 

públicos portugueses em função da eficiência. Adicionalmente, o relatório de auditoria n.º 

30/2011 do Tribunal de Contas (2011a) constatou que elevados níveis de ineficiência na 

organização da atividade hospitalar, sistemas de custeio inadequados e informação de custos 

sem fiabilidade tornaram muito limitada a comparação dos preços com os custos unitários por 

rubrica de financiamento. Em consequência, segundo o mesmo relatório, os preços por GDH 

fixados em 2006 foram aumentados em 2007 e 2008 de acordo com a taxa de inflação, 

permanecendo inalterados até 2011: 

[…] os preços unitários actualmente em vigor para o internamento e ambulatório (GDH médicos 

e cirúrgicos) resultam de um estudo realizado em 2005 pela Administração Central do Sistema 

de Saúde, IP (ACSS) [ainda IGIF, à data], com base nos custos totais por doente equivalente, 

apurados a partir da contabilidade analítica dos hospitais em 2004, tendo sido aumentados de 

acordo com a taxa de inflação dos anos de 2007 e 2008. Desde então que estes preços unitários 

não sofrem ajustamentos. A última revisão dos valores do índice case-mix (ICM) dos contratos-

programa é de 2007 (Tribunal de Contas, 2011a, p.30). 

  

Esta evidência confirma que os preços de financiamento, apesar de ponderados na 

faturação por um índice case-mix (função da estrutura e da complexidade por grupos de 

hospitais), foram estabelecidos uma única vez, com base em elementos pouco fiáveis da 

contabilidade analítica do ano 2004, atualizados em função da taxa de inflação em 2007 e 

2008 e mantidos até 2011. Em consonância com esta evidência, pode interpretar-se que a 

informação desagregada de custos nos hospitais públicos portugueses teve uma utilidade 

essencialmente simbólica e cerimonial, tal como tem sido sustentado noutros estudos sobre 

custeio desagregado na atividade hospitalar (e.g., Pinch et al., 1989; Arnaboldi & Lapsley, 

2004). De facto, esta evidência relativa à evolução prática da fixação dos preços (ao nível do 

setor organizacional) não segue uma lógica pura de eficiência, mas permanece numa trajetória 

dependente assente numa lógica de legitimidade organizacional (Djelic & Quack, 2007; 

Sydow et al., 2009). 
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No modelo de financiamento dos hospitais, internamento e ambulatório 

corresponderam à maior parte das receitas dos hospitais, mas os objetos de preço foram 

estabelecidos sem relação rigorosa direta com os objetos de custo que as rotinas de 

contabilidade analítica baseada no PCAH (3.ª ed.) vinham identificando (ver Tabela 7.10).  

Tabela 7.10. Objetos de custo no PCAH (3.ª ed.) e objetos de preço nos contratos-programa 

Objetos de custo (3.ª ed. do PCAH) Objetos de preço (contratos-programa 2007) 

- Internamento (diárias)  

- Internamento (doentes saídos) 

- GDH médico internamento (doentes equivalentes)  

- GDH cirúrgico internamento (doentes equivalentes) 

- Ambulatório 

 

- GDH médico ambulatório (doentes saídos)  

- GDH cirúrgico ambulatório (doentes saídos)  

- Consultas externas (total) 

 

- Consultas externas (primeiras) 

- Consultas externas (subsequentes) 

- Hospital de dia - Hospital de dia 

- Urgência - Urgência 

- Serviço domiciliário - Serviço domiciliário 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2007c) e Tribunal de Contas (2011a) 

Da Tabela 7.10, salienta-se que na urgência, no hospital de dia e no serviço 

domiciliário, os objetos de custo no PCAH (3.ª ed.) coincidiram com os objetos de preço nos 

contratos-programa de 2007 para efeitos de financiamento (Ministério da Saúde, 2007c; 

Tribunal de Contas, 2011a). Nas consultas, no ambulatório e no internamento, essa 

correspondência direta não aconteceu. Também os entrevistados nos hospitais confirmaram a 

persistente discrepância entre objetos de preço e objetos de custos: 

Os objetos de financiamento no contrato-programa não jogam com os objetos de custos da 

contabilidade analítica. Só se podem calcular resultados por linhas de atividades – internamento, 

consulta e urgência, por exemplo. O desdobramento destas linhas de atividade principais em 

centros de custos [por cada especialidade, por exemplo] acaba por não ter interesse nenhum. 

RSF (EPE) 8 

[…] não há relação nenhuma entre os custos unitários provenientes da contabilidade analítica e 

os preços estabelecidos nos contratos-programa […] porque não há comparação possível com 

objetos [de preço e de custo] diferentes. 

RSPCG (EPE) 3 

 

Se nos hospitais não ULS a referida discrepância entre objetos de preço e objetos de 

custo foi notória, nos hospitais ULS (grande parte criados entre 2007 e 2011) tal desfasamento 

ainda foi maior, dado que o objeto de preço é a capitação: 

Sei que neste hospital o contrato-programa não joga com a contabilidade analítica. […] nas ULS, 

que incluem centros de saúde, o financiamento é por capitação. 

TSSPCG (EPE) 1 

 

Este modelo de financiamento, incluindo preços por capitação e preços por GDH, foi 

imposto aos hospitais públicos pelo setor organizacional (sob orientação política do 

Ministério da Saúde) após a empresarialização dos hospitais portugueses através de contrato-
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programa obrigatório (Tribunal de Contas, 2011a). Esta contratualização é uma forma de 

desafiar a relação de dependência de recursos (Casciaro & Piskorski, 2005) típica entre os 

hospitais públicos e o Estado (Weech-Maldonado et al., 2012). Tratou-se, portanto, de uma 

pressão institucional que resultou num isomorfismo coercivo que direcionou alguns hospitais 

portugueses para a criação e desenvolvimento de sistemas contabilísticos baseados em GDH 

(Major & Cruz, 2013). Por se tratar de um sistema (classificação por GDH) implementado em 

diversos países, tal pressão isomórfica tem sido demonstrada por variados autores (e.g., 

Modell, 2001; Kantola & Järvinen, 2012) que suportaram os seus estudos na teoria 

institucional. Contudo, a literatura (e.g., Lehtonen, 2007) tem revelado dificuldades em 

conseguir envolver os médicos em processos de custeio por GDH. Na verdade, os médicos 

com formação adequada de codificação clínica após alta médica são poucos, em cada hospital, 

e consideram esta codificação como um procedimento administrativo menos relevante, facto 

que, frequentemente, pode contribuir para atrasar os procedimentos de faturação. 

Um doente clinicamente codificado com um determinado GDH no momento da alta 

pode ter estado internado apenas num serviço ou ter percorrido diversos serviços dentro do 

mesmo hospital. Desta forma, num mesmo hospital, dois doentes codificados com o mesmo 

GDH podem ter tido procedimentos clínicos muito diversos: 

[…] um doente saído da cirurgia, por exemplo, fica com um GDH de cirurgia, mas ele não 

esteve só na cirurgia. Esse doente pode ter passado pelos cuidados intensivos que também são 

um centro de custos.  

RSF (EPE) 8 

Veja-se o caso do doente que entra pela urgência, está lá quase um dia e, depois, é internado. 

Havendo internamento, aquele episódio é faturado como internamento [por GDH] e o período 

prévio em que esteve na urgência é faturado como internamento e não como urgência. […] Por 

isso, a relação custo/proveito é difícil porque parte dos custos ficou na urgência e o proveito vai 

estar todo no internamento. 

RSPCG (EPE) 3 

 

De acordo com esta evidência, num mesmo hospital, dois doentes codificados com o 

mesmo GDH para efeitos de financiamento podem ter tido procedimentos clínicos muito 

diversos e, consequentemente, com custos totalmente diferenciados. A este propósito, os 

entrevistados salientaram que, até num mesmo hospital, o atendimento de patologias similares 

feito por diferentes médicos pode resultar em diferentes tratamentos e em diferentes gastos: 

Quanto aos centros de custos ou outras atividades, o GDH pode dar um detalhe maior que os 

centros de custos, mas, dentro de um mesmo GDH, também podem existir dois doentes 

consumidores de recursos completamente diferentes. Cada doente é diferente. Pode vir um da 

urgência e outro de uma consulta programada e acabarem por ficarem com o mesmo GDH, mas 

os recursos consumidos podem ser completamente distintos.  

RSPCG (EPE) 2 
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[…] depende do médico, pois que, para um mesmo GDH, nem todos os médicos usam os 

mesmos materiais.  

TSSF (SPA) 10 

Veja-se o caso de um mesmo serviço, um mesmo diagnóstico, mas com custos diferentes porque, 

por exemplo, um médico prescreve mais gastos que outro. Enquanto um pede duas análises, 

haverá um outro que pede uma página de análises para o mesmo diagnóstico. Um doente que 

tenha um AVC [Com o respetivo GDH] pode sair muito mais caro, dentro de um mesmo serviço 

e de um mesmo hospital se for atendido por diferentes médicos. 

TSF (SPA) 3 

 

As limitações do financiamento por GDH relatadas na evidência acima já foram 

referidas em literatura diversa (e.g., Hyvönen et al., 2006; Kantola & Järvinen, 2012) que tem 

abordado este modelo de financiamento numa lógica institucional com características de 

isomorfismo coercivo. Na condição de dependência de recursos (e.g., Pfeffer & Salancik, 

2003; Amalou-Döpke & Süb, 2014), as sequências de autorreforço (e.g., Thelen, 1999; 

Mahoney, 2000) procuram a institucionalização de regras através desse fenómeno isomórfico. 

Paralelamente, também há autores (e.g., Chua, 1995) que destacaram as potencialidades do 

sistema de financiamento por GDH enquanto mecanismo de homogeneização para 

conhecimento dos recursos consumidos. 

Diversos entrevistados referiram-se às limitações na utilização, por parte do setor 

organizacional (ACSS), de um sistema de custeio conforme PCAH (3.ª ed.) com informação 

demasiado desagregada e sem oportunidade para efeitos de financiamento de realidades 

hospitalares diferentes: 

Como é que a ACSS pode usar a contabilidade analítica para estabelecer os preços nos contratos-

programa? Se houve anos seguidos em que os preços dos contratos-programa foram iguais, 

mesmo que usassem custos médios, os preços deveriam refletir alguma variação nesses custos 

médios. Com este exemplo, está visto que a contabilidade analítica na ACSS nem para isso 

serve. Se a ACSS pretendesse considerar a informação de contabilidade analítica para a 

formação de preços, teria que alterar a contabilidade analítica atual. […] Para que é que no 

contrato-programa temos um preço no internamento, quando sabemos que cada hospital tem 

diferentes custos? 

RSPCG (EPE) 9 

 

Perante as dificuldades em utilizar a informação de custeio desagregada, ao nível do 

setor organizacional (e.g., Ballantine et al., 1998; Northcott e Llewellyn, 2003), evidencia-se a 

alternativa de optar por indicadores mais agregados, nomeadamente para efeitos de 

financiamento dos hospitais. Tal não põe em causa a existência de inter-relação entre os 

modelos de financiamento dos hospitais e os SCG, referida na literatura (e.g., Abernethy & 

Chua, 1996; Lehtonen, 2007). Resulta que essa inter-relação se mostrou incompleta, 

porquanto os custos por GDH e a distinção entre primeiras e segundas consultas, por 

exemplo, não foram os objetos de custo no PCAH (3.ª ed.). 



 

236 

 

 Se a fixação dos preços dos contratos-programa enferma das limitações apontadas nos 

parágrafos anteriores, a fixação das quantidades de serviços a prestar ao SNS, negociada entre 

as Administrações Regionais de Saúde e os estabelecimentos hospitalares, também foi muito 

condicionada pela verba do Orçamento Geral do Estado disponível anualmente para o SNS, 

tendo por principal referência o histórico e os planos de desempenho (Tribunal de Contas, 

2011a). Ora, em situações de dependência dos recursos (e.g., Pfeffer & Salancik, 2003; Chen 

& Roberts, 2010) dos Orçamentos dos Estados, este instrumento assume-se como um 

mecanismo de poder (e.g. Lapsley et al., 2011). Todavia, como se depreende do anteriormente 

exposto, e como já notaram alguns autores (e.g., Garrido, 2012), as recomendações do 

Tribunal de Contas de Portugal, fundamentadas em estudos técnico-científicos, têm sido, 

frequentemente, inconsequentes. 

Para além dos preços fixados nos contratos-programa, o modelo de financiamento aos 

hospitais (em 2010, por exemplo), persistiu nos valores de convergência (componente 

financeira dos contratos-programa para compensar os desvios entre os custos operacionais e a 

valorização da produção contratada) como forma de apoio temporário aos hospitais menos 

eficientes. Os entrevistados revelaram como esses montantes, politicamente definidos e 

conhecidos tardiamente, encaixam num modelo de financiamento muito dependente das 

disponibilidades do Orçamento de Estado:  

Surgem também valores de convergência, anos mais tarde, porque, entretanto, o dinheiro [do 

Orçamento de Estado] não chegou e teve de haver reforço de verbas […]. A elaboração de um 

orçamento começa logo mal. Obrigam-nos a determinados parâmetros de redução que nós 

sabemos que são impossíveis de atingir. Depois, o financiamento é insuficiente. Depois, o 

contrato-programa vem dizer que o financiamento é mais que o orçamento financeiro. No fim, 

nem se recebe o do contrato-programa nem o do orçamento financeiro e andam, depois, a 

mandar reforços financeiros, definidos politicamente, por determinados compadrios, porque 

veem as dívidas a aumentar. Desta forma, determinadas unidades conseguem mais reforço [nos 

valores de convergência politicamente decididos] que outras, sem se perceber porquê. E anda-se 

num “entretém”. Isto não é gestão a sério. 

TSF (SPA) 3 

 

O Tribunal de Contas (2010a) havia recomendado em auditoria anterior que esse valor 

de convergência compensatório deveria tender para zero até 2013 e ser substituído por 

incentivos institucionais (prémio financeiro associado ao cumprimento de objetivos de 

eficiência e de qualidade clínica). Este Tribunal também reconheceu que “sem preços de 

eficiência, devidamente apurados, não existe empresarialização da gestão da saúde (ou de 

qualquer outra actividade)” (Tribunal de Contas, 2011a, p.13). 

De acordo com o relatório de auditoria n.º 30/2011 do Tribunal de Contas (2011a), na 

urgência e no internamento médico, os custos foram superiores aos preços de financiamento 
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em todos os hospitais, tendo-se verificado o inverso nos GDH médicos de ambulatório. 

Também os próprios custos totais, revelados na contabilidade analítica de 2008, por exemplo, 

foram superiores ao valor total do financiamento efetuado pela ACSS que correspondeu à 

maior parte dos rendimentos dos hospitais. Para o Tribunal de Contas (2011a), há evidência 

de que a informação desagregada de custos baseada no PCAH não tem sido utilizada pela 

ACSS (nível do setor organizacional) para efeitos de controlo e financiamento: 

A contabilidade analítica não tem sido utilizada pela ACSS como ferramenta para melhorar a 

eficiência na gestão dos recursos e os dados, desfasados no tempo e não auditados, não são 

comparáveis com os preços definidos para as rubricas do contrato-programa e não têm sido 

utilizados para acompanhar e monitorizar as diversas administrações hospitalares quanto à boa 

gestão dos recursos ao seu dispor (Tribunal de Contas, 2011a, p.13). 

 

Diversos entrevistados salientaram que sem alterar o modelo de financiamento 

instituído pela ACSS, o interesse do custeio por secções homogéneas é muito limitado e 

pouco ou nada serve à gestão de cada hospital conhecer custos desagregados mais fidedignos 

e atempados com recurso a sistemas alternativos ao PCAH (3.ª ed.): 

Uma contabilidade analítica para calcular custos por doente saído e por diária de internamento, 

por exemplo, quando somos financiados de outra maneira, não faz sentido. 

RSPCG (EPE) 7 

 

Um dos entrevistados alertou que, face ao modelo de financiamento instituído 

centralmente, as administrações dos hospitais, por fatores de rentabilidade, poderiam ser 

tentadas a trabalhar nos serviços que permitem maiores rendimentos ou que são menos 

subfinanciados em detrimento da responsabilidade social: 

Todos sabemos das transferências indevidas de doentes entre hospitais. Uma boa gestão de um 

hospital, em termos de entidade empresarial que é – embora o seja por um lado, mas já não o seja 

por outro – na hora, diria a um doente, cujo custo ultrapassa o financiamento da tutela, que seria 

transferido para outro lado […]. Eu acho que os hospitais que fazem essas transferências são 

muito inteligentes. É por isto que digo que o sistema é perverso. O facto de se saberem os custos 

envolvidos num determinado doente não deveria originar este tipo de coisas porque acima de 

tudo deve estar o doente. A forma de financiamento também é perversa, na medida em que para 

serem sustentáveis, os hospitais podem tentar fazer aquilo que é rentável. 

RSF (EPE) 5 

 

Esta evidência mostra a necessidade do setor organizacional considerar estes riscos 

políticos e sociais ao instituir modelos de financiamento para hospitais que procurem um 

equilíbrio entre a busca de eficiência, por um lado, e a busca de legitimidade associada à 

responsabilidade política e social, por outro (e.g., Ruef & Scott, 1998; Kaperskaia, 2008). 
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Acesso à informação anual de custeio por secções homogéneas e limitações de 

comparabilidade entre hospitais 

A partir de 2007, a divulgação anual do custeio por secções homogéneas dos hospitais do 

SNS passou a ser efetuada pela ACSS numa base de dados de elementos analíticos, 

substituindo os relatórios em papel ou em pdf (Ministério da Saúde, 2011c): 

Atualmente, a ACSS já não produz aqueles relatórios anuais de contabilidade analítica com 

centenas de páginas que não serviam para nada. Tem antes uma base de dados de elementos 

analíticos e, assim, cada um vai lá e procura mais facilmente só o que quer. Os hospitais não 

analisavam aqueles relatórios publicados anos mais tarde.  

ACSS 2 

 

A base de dados facilitou a consulta personalizada da informação divulgada, mas 

apesar disso, persistiu, de 2007 a 2011, tal como no período precedente, o largo período de 

tempo (superior a dois anos) entre o ano a que respeitou a informação e o ano em que foi 

concluída e divulgada (Ministério da Saúde, 2011c): 

Em meados de 2011, a ACSS tinha disponível no seu site, na base de dados dos elementos 

analíticos, a contabilidade analítica até ao ano 2008. Em meados de 2012 já terá incluído o ano 

2009. […] entre o momento em que é divulgada e o ano a que respeita, há uma diferença de 

tempo superior a dois anos. 

ACSS 3 

 

Foi evidente que a principal razão para melhorar o acesso à informação de 

contabilidade analítica do SNS, através da base de dados de elementos analíticos, foi dar 

resposta aos utilizadores externos, como se depreende da seguinte afirmação: 

[…] o IGIF tinha muitos pedidos, nomeadamente estudantes [mas também imprensa e outros] 

que queriam ter acesso a determinados dados da contabilidade analítica que o IGIF só divulgava 

em papel, depois passou para o pdf e, finalmente, para a base de dados.  

ACSS 3 

 

A divulgação a posteriori, por parte do IGIF/ACSS, visou um objetivo claro de busca 

de legitimidade externa pela divulgação pública a que têm aludido diversos autores (e.g., 

Arnaboldi & Lapsley, 2004; Djelic & Quack, 2007; Marriott et al., 2011). Assim, o objetivo 

da ACSS com a criação daquela base de dados foi facilitar o acesso da informação 

desagregada de custeio aos agentes externos, nomeadamente entidades supervisoras, 

estudantes e imprensa, e não necessariamente aos hospitais. De facto, para a monitorização 

em cada hospital, o conhecimento daqueles elementos analíticos, independentemente do 

suporte papel ou digital e da facilidade de acesso, não reuniu a tempestividade necessária para 

ter utilidade instrumental por parte da gestão: 
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Monitorizar não é passado uns meses ver o que aconteceu. Monitorizar é poder intervir em cima 

do acontecimento. Desta forma, não precisamos de um batalhão de gente a construir informação 

que, depois, fora do tempo oportuno, ninguém tem capacidade para olhar para ela, nem de a 

analisar nem de a usar.  

MCA (EPE) 2 

 

A comparabilidade da informação desagregada de custeio entre hospitais (divulgada 

pela ACSS) continuou a ser muito difícil, atendendo às particularidades de cada um que 

dificultam a aplicação de regras de custeio uniformes (e.g., Cardinaels et al., 2004; Sanchez, 

2006). Os entrevistados relataram esta evidência: 

Na base de dados dos elementos analíticos, divulgada pela ACSS, mesmo que muito 

tardiamente, qualquer comparação entre hospitais só nos custos diretos das secções principais [os 

custos diretos são mais fiáveis porque evitam eventuais arbitrariedades nas bases de imputação]. 

E mesmo aqui [nos custos diretos], é preciso ter muita atenção porque, nos custos diretos, há 

hospitais que afetam estes custos de formas diferentes. 

RSF (EPE) 7 

 

O facto da comparabilidade da informação desagregada de custeio ser pouco útil à 

gestão de cada hospital não significa que estes não pudessem usar, oportunamente, a sua 

própria informação que, mais tarde, remeteram à ACSS para ser agregada, comparada e 

divulgada. A evidência de dificuldades na comparabilidade da informação desagregada de 

custeio tem sido referida, frequentemente, na investigação sobre custeio e benchmarking 

hospitalar (e.g., Kurunmaki et al., 2003; Northcott & Llewellyn, 2003; Buckmaster & 

Mouritsen, 2013). Naturalmente que tais dificuldades também resultam da real e natural 

complexidade destes serviços, conforme advertiram variados autores (e.g., Malmi, 1999; 

Cardinaels et al., 2004). 

Independentemente das limitações dos indicadores de custeio por secções homogéneas 

serem divulgados sem oportunidade e com limitações de comparabilidade, ocorreu 

modernização da recolha e da divulgação, através da base de dados implementada pelo 

IGIF/ACSS, para facilitar a pesquisa externa da informação de contabilidade analítica anual 

dos hospitais. Com esta modificação do suporte informático (de um simples ficheiro pdf do 

relatório anual para uma base de dados com possibilidade de pesquisa personalizada de 

elementos analíticos anuais), ocorreu uma mudança do output, na tipologia de Sulaiman e 

Mitchell (2005), já que mudou a forma de divulgação da informação final. 

As dificuldades de uniformização de critérios e procedimentos de CG também têm 

sido demonstradas nos hospitais portugueses (e.g., Santana, 2005; Costa et al., 2008; Picoito, 

2008; Pereira et al., 2010). É exemplificado o peso dos custos não imputáveis, em relação ao 

total de gastos, que variou entre 0% e 33% nos diversos estabelecimentos hospitalares 

auditados pelo Tribunal de Contas (2011a). Os entrevistados nos hospitais confirmaram a 
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discrepância no tratamento daqueles custos não imputáveis e esclareceram razões para a sua 

ocorrência: 

No centro de custos “não imputáveis” temos apenas gastos com os funcionários deste hospital 

que trabalham noutras instituições e temos a situação dos protocolos decorrentes da 

reestruturação da rede das urgências, dada que funciona neste edifício uma consulta aberta que 

pertence ao centro de saúde, mas que tem consumos – gases medicinais e medicamentos, por 

exemplo – que são considerados não imputáveis. 

RSF (SPA) 10 

Só colocamos em “não imputáveis” aquilo que é mesmo não imputável. São sobretudo despesas 

com pessoal, porque os nossos médicos fazem urgência noutro hospital. Ora, essa despesa não 

pode ser imputada à produção do nosso hospital. Tirando isso, pouco vai para despesas não 

imputáveis. 

TSSF (SPA) 10 

 

A disparidade de procedimentos, entre hospitais, no tratamento dos custos não 

imputáveis, evidenciada nas transcrições anteriores, não se resumiu à classificação entre 

imputável e não imputável. Também a própria classificação entre custos diretos e indiretos, 

segundo o Tribunal de Contas (2011a), foi diferenciada de hospital para hospital, mesmo 

antes de se selecionarem os critérios de imputação dos custos indiretos: 

[…] a repartição de custos indiretos acaba por ficar em muitas situações ao critério de cada 

hospital. Este é o problema principal: cada hospital faz imputações de custos indiretos à sua 

maneira […]. Soube do caso de um hospital em que as depreciações estavam registadas em “não 

imputáveis”. Ora, como estavam colocadas nos não imputáveis, acabavam por nem sequer ser 

distribuídas. Automaticamente que basta isto para enviesar completamente os valores. 

TSSF (EPE) 5 

 

Com base na diversa evidência acima, ficou esclarecido que é muito limitada a 

comparabilidade (ao nível do setor organizacional) do custeio por secções homogéneas 

divulgado na base de dados de elementos analíticos dos hospitais em estudo. No entanto, 

como evidenciado, tais limitações podem provir tanto das insuficiências das regras (e.g., 

Granlund, 2001) ditadas pelo setor organizacional, como das dificuldades específicas de cada 

hospital no processo de implementação prática (e.g., Simões, 2004; Sanchez, 2006). 

Custeio por secções homogéneas, monitorização e governação dos hospitais 

No período 2007-2011, a monitorização dos hospitais ao nível do setor organizacional 

(ACSS) baseou-se, essencialmente, no controlo da produção contratada e dos desvios nas 

contas mais agregadas da contabilidade financeira. Diversos entrevistados nos hospitais 

confirmaram a não utilização da informação desagregada por secções homogéneas para este 

efeito: 

Em termos práticos, o controlo da ACSS é feito só sobre as contas agregadas da contabilidade 

financeira e não sobre centros de custos. […] Nós próprios já verificámos que a utilização na 

ACSS da contabilidade analítica é muito pequena. Quando chamam as administrações para 



 

241 

 

reuniões de acompanhamento e monitorização, aquilo a que se dá ênfase é a duas coisas: i) 

variação de custos e proveitos, nas contas agregadas da contabilidade financeira, face ao período 

homólogo do ano anterior e ii) variação na produção contratualizada. 

MCA (EPE) 3 

 

De acordo com alguns entrevistados, a não utilização, por parte da ACSS, da 

informação desagregada de custeio para monitorização dos hospitais, ocorre porque esta sabe 

que falta rigor e correção àquela informação enviada pelos hospitais, apesar da normalização 

pelo PCAH (3.ª ed.): 

A monitorização da ACSS é baseada nas contas por natureza da contabilidade financeira e não 

nos centros de custos da contabilidade analítica. Julgo que o fazem porque têm a noção de que a 

contabilidade analítica que têm não é apurada com rigor. 

RSF (EPE) 20 

A ACSS monitoriza e controla cada hospital mais pelas contas agregadas da contabilidade 

financeira do que pelos centros de custos ou pelos custos unitários que resultam da contabilidade 

analítica implementada. […] esses custos unitários médios de cada hospital são de pouco 

interesse para a ACSS, na medida em que a ACSS sabe que, apesar do PCAH [3.ª ed.], esses 

custos são pouco rigorosos e que há diferentes hospitais com diferentes implementações daquele 

plano. 

TSSF (EPE) 7 

 

No ano 2011, a par da monitorização da ACSS, também a fixação de metas para 

redução de gastos impostas aos hospitais continuaram, à semelhança dos anos anteriores, a ser 

efetuadas sobre as contas mais agregadas da contabilidade financeira: 

Neste momento [2011], o que a ACSS questiona são os desvios face ao orçamento [global e não 

por secção homogéneas], mas nas grandes contas agregadas da contabilidade financeira e nunca 

pelos centros de custos da contabilidade analítica. 

TSSF (SPA) 6 

 

A evidência acima mostra como o Governo português (Ministério da Saúde) procura, 

através dos seus serviços técnicos centrais (ACSS), conter as rubricas agregadas de custos nos 

hospitais públicos do SNS, apoiado em reformas graduais nos modelos de governação e de 

financiamento. Mas, as propostas políticas de reformas organizacionais decorrem de 

processos ideológicos que interagem com as forças institucionais (contexto) e com os agentes 

políticos, moldando as agendas políticas (Béland, 2009). 

A tarefa de controlo de custos tem-se mostrado complexa porque depende do contexto 

institucional de cada país: diferentes trajetórias históricas, diferentes instituições, diferentes 

estruturas organizacionais e diferentes estados sociais em cada país (Steffen, 2010; Toth, 

2010; Forest & Denis, 2012). Os modelos de governação dos sistemas de saúde em diferentes 

países tendem a traduzir as suas diferenças institucionais (Wendt, 2009). Qualquer sistema de 

saúde tem as suas raízes num contexto social e histórico particular (Forest & Denis, 2012). Os 
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diversos elementos de um contexto institucional específico de um país espelham o legado 

histórico e são parte da própria estrutura organizacional (Burau & Blank, 2006). 

O Tribunal de Contas (2011a e 2011b) concluiu que a empresarialização dos hospitais 

deveria ter começado pela empresarialização da governação dos mesmos, recomendando a 

alteração do modelo de governação dos hospitais públicos com avaliação do desempenho e 

responsabilização dos membros do conselho de administração: 

[…] a empresarialização dos hospitais devia ter começado pela empresarialização da governação 

dos hospitais, de modo a ultrapassar a gestão clássica hospitalar sustentada pelo princípio (ou 

suspeita) de que o interesse corporativo dos profissionais tenderá a impor-se aos doentes e à 

instituição. […] o modelo de avaliação não chegou a ser aplicado […], o que demonstra que 

estes conselhos de administração continuam [em 2011] por avaliar e que se mantém uma cultura 

de não responsabilização pelo desempenho perante o Estado Acionista/Tutela Ministerial. Tal 

situação constitui um impasse crítico no funcionamento global do sistema e prejudica o processo 

de mudança (Tribunal de Contas, 2011b, p.8). 

 

O impasse crítico a que se refere a evidência acima configura uma situação em que as 

instituições propiciam a instalação de interesses dos agentes envolvidos e a inércia 

institucional (Guillén, 2002). Os agentes envolvidos – médicos, pacientes, sindicatos, 

indústria, políticos locais e partidos políticos – defendem os interesses institucionalizados do 

grupo a que pertencem e convergem mais para desenvolver os serviços médicos do que para 

os limitar, dificultando o equilíbrio dos interesses instalados (Steffen, 2010). Os parceiros do 

Estado português no SNS (sindicatos, associações e ordens profissionais, fornecedores, 

prestadores privados, etc.) beneficiam com um sistema público de saúde centralizado e 

ineficiente (Simões, 2004). Nas últimas décadas, em Portugal, antes e depois da referida 

empresarialização por novo estatuto jurídico, as corporações de profissionais de saúde têm 

aproveitado as debilidades de controlo e autoridade dos decisores políticos e técnicos, 

dificultando a orientação do sistema público de saúde no sentido de aumentar a eficiência 

(Simões, 2004). 

A justificação para uma responsabilização dos conselhos de administração dos 

hospitais públicos empresarializados, diferente do que sucede nas empresas privadas, 

relaciona-se não só com a natureza complexa do setor, mas também com o modelo de 

nomeação política dos conselhos de administração. No entanto, a cooperação e a ação política 

dos responsáveis por organizações (hospitais públicos) dependentes de recursos (e.g., Pfeffer 

& Salancik, 2003; Weech-Maldonado et al., 2012) governamentais podem ser estratégicas, no 

sentido de influenciar o contexto social a favor da sua necessidade de recursos (Chen & 

Roberts, 2010). Os recursos financeiros públicos de que os hospitais precisam dependem não 

só de competências de gestão, mas também dos esforços políticos dos seus gestores, uma vez 
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que os hospitais públicos são particularmente vulneráveis a eventos externos, nomeadamente 

mudanças políticas e mudanças no modelo de financiamento (Heimovics et al., 1993). Esta 

vulnerabilidade dos hospitais públicos decorre do facto de estarem dependentes dos recursos 

vitais (financiamento) do agente (Estado) que detém o poder nesta relação (e.g., Heimovics et 

al., 1993; Chen & Roberts, 2010).  

A dificuldade em despolitizar os serviços públicos de saúde tem sido apontada como 

uma forte barreira à sua privatização (Krachler & Greer, 2015). Vejam-se os testemunhos nos 

hospitais, incluindo membros de conselhos de administração de hospitais: 

A nomeação e a continuidade dos administradores [conselho de administração] num hospital 

depende de como se mexem politicamente. Incomoda-me que as coisas continuem a ser feitas 

sem o mérito. A monitorização e acompanhamento que se faz aos hospitais [por parte da ACSS] 

é um formalismo. 

MCA (EPE) 1 

Quando os conselhos de administração dos hospitais fossem para reuniões de monitorização do 

controlo orçamental com a ACSS, deveriam ir à rasca, em função dos desvios a justificar. O que 

se faz nessa monitorização é uma brincadeira. Nada daquilo é a sério. Repare que nas empresas 

reais, o planeamento é sempre muito difícil, cortam-se as unhas rentes, mas, depois, no final da 

execução, se algum desvio ocorre, alguém terá de responder por isso e ser responsabilizado pelo 

resultado. Ora, nos hospitais, isto não existe.  

MCA (EPE) 2 

Não há ninguém do Ministério da Saúde [via ACSS] que chame um conselho de administração 

de um hospital, que pegue no plano de atividades previsto para um determinado ano e que 

comece a verificar ponto a ponto o que foi feito. […] Ou isto é acordado no início de um 

período, monitorizado pelo menos no final do ano e há consequências ou então estamos todos 

aqui a perder tempo. […] Falta uma boa dose de seriedade e de responsabilização na gestão 

hospitalar. Existe sempre um véu político que se sobrepõe àquilo que é gestão “pura e dura”. 

RSPCG (EPE) 8 

 

Esta evidência nos hospitais mostra que a estrutura de governação dos hospitais 

públicos portugueses é influenciada pelo contexto político e social em que atuam (e.g., 

DiMaggio & Powell, 1991; Carruthers, 1995). As instituições interagem e condicionam-se 

mutuamente (e.g., Fernández-Alles & Llamas-Sánchez, 2008). 

Instrumento de controlo de gestão em cada hospital (nível organizacional) 

Em cada hospital público português (nível organizacional), abordar a NCG, 

nomeadamente o custeio por secções homogéneas conforme PCAH (3.ª ed.), implica 

questionar as insuficiências, a utilidade, os sistemas de informação e o modelo de 

financiamento (proveitos dos hospitais) em todos os hospitais públicos, particularizando 

também os hospitais PPP. Consequentemente, as quatro subsecções de texto seguintes 

explanam estes aspetos. 

 

 



 

244 

 

Custeio por secções homogéneas: insuficiências e utilidade da informação 

Tal como na vigência das edições anteriores do PCAH, os entrevistados em cada hospital, em 

relação ao período 2007-2011 (vigência da 3.ª ed. do PCAH), relataram a persistência de 

insuficiências da informação desagregada de custeio por secções homogéneas. De entre as 

causas dessas insuficiências, foi referida a persistência de dificuldades no processo de 

construção, nomeadamente a persistente e difícil repartição dos gastos com o pessoal médico 

que têm a maior relevância material na estrutura de gastos de cada hospital: 

A grande dificuldade na contabilidade analítica deve ser transversal em todos os hospitais: conta 

64 – Custos com o pessoal. […] A atualização das cargas horárias não é feita atempadamente. 

Quando se vai fazer a contabilidade analítica [anual], tem que se andar a ajustar. Corrigir a 

repartição dos custos com o pessoal a posteriori dá-nos muito trabalho. É o nosso grande 

problema. […] Tentamos fazer o mais correto que podemos. 

RSPCG (EPE) 7 

 

Além da dificuldade na repartição dos gastos com pessoal médico por centros de 

custos, também se evidenciou a persistência de arbitrariedades na repartição de consumos por 

centros de custos já referida na vigência das anteriores versões do plano: 

[…] um enfermeiro requisita materiais para um espaço físico onde funcionam vários serviços 

que correspondem a diversos centros de custos. Depois, a posteriori, aqui na contabilidade 

analítica, temos de arranjar umas percentagens para fazer a repartição desses materiais pelos 

centros de custos envolvidos, mediante o número de consultas ocorridas, por exemplo. 

RSF (SPA) 10 

Muitas vezes, requisitam para ser consumido em diversos centros de custos, mas fazem só uma 

requisição, logo, só podem colocar um centro de custos e depois fica tudo nesse centro de custos. 

[…] Temos ginecologia, obstetrícia, neonatologia e bloco de partos com um único enfermeiro-

chefe responsável pelas requisições para esses centros de custos. Na prática, esse enfermeiro-

chefe acaba por fazer os pedidos para um centro de custos qualquer de entre aqueles quatro. 

Consequentemente, vai haver centros de custos que vão ficar com mais e outros com menos. 

TSF (SPA) 4 

 

A par das dificuldades na repartição de alguns consumos por centros de custos, o 

número de centros de custos também persistiu díspar, independentemente da dimensão do 

hospital. Repare-se num entrevistado que relatou ter uma estrutura de centros de custos 

totalmente diferente dos outros hospitais, por motivos de utilidade interna:  

[…] a nossa estrutura de centros de custos não é a estrutura do PCAH. É por isso que, depois, 

temos de fazer um mapeamento de correspondência. A nossa estrutura de centros de custos 

divide-se, primeiro, por serviços e, só depois, por linhas de produção. Tal estrutura permite-nos 

ter a informação necessária por serviço para podermos discutir com os diretores de cada serviço. 

[…] Julgamos que a nossa estrutura de centros de custos nos dá informação mais útil. Essa 

estrutura reflete, nomeadamente, a área médica, a área cirúrgica, a área dos serviços de apoio 

clínico e a área de gestão e logística. […] Por exemplo: há um serviço de cirurgia que, depois, 

está subdividido em linhas de produção, nomeadamente internamento, consulta, urgência e 

MCDT. […] Internamente, é muito mais pertinente a informação por serviço, quer para a 

administração, quer para os responsáveis dos serviços. Até porque há linhas de atividade, como o 

internamento, que nem sequer tem um diretor responsável. […] Sem esta estrutura de centro de 
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custos, partindo dos serviços, haveria uma baralhação dos próprios custos que seriam muito mais 

difíceis de alocar. 

RSPCG (EPE) 9 

 

De acordo com a evidência acima, o hospital em causa tem de estabelecer 

correspondências com os centros de custos do PCAH (3.ª ed.) no momento do reporte da 

informação desagregada de custeio ao setor organizacional (ACSS). Ora, na sequência das 

persistentes dificuldades, naturalmente que também persistiram as insuficiências da 

informação gerada para uma utilidade mais instrumental em cada hospital (nível 

organizacional). Assim, os entrevistados classificaram o reporte desta informação à ACSS 

como um “cumprir de calendário”, isto é, para responder à ACSS quando esta o solicita 

oficialmente: 

Neste hospital, a contabilidade analítica [anual] é mesmo um formalismo. […] Sabemos que 

temos de “cumprir aquele calendário”, para enviar à ACSS, uma vez por ano, preenchendo o 

ficheiro que nos mandam. […] A contabilidade analítica implementada, tal como funciona neste 

hospital, é mais uma obrigação legal do que instrumento de gestão. 

RSPCG (EPE) 3 

 

Os técnicos superiores de contabilidade assumiram que os conselhos de administração 

não a consideram um instrumento de gestão, mas antes uma tarefa para os serviços técnicos 

administrativos de contabilidade remeterem à ACSS:  

[…] neste momento [2011], a contabilidade analítica ainda é mais formalismo que instrumento 

de gestão para a tomada de decisões. […] Anualmente, fazemos a contabilidade analítica para 

enviar para a ACSS, já com o tratamento dos custos indiretos, conforme PCAH [3.ª ed.]. (…) 

Essa contabilidade analítica, internamente, não tem nenhuma utilidade. […] O conselho de 

administração também não está sensibilizado para a importância da contabilidade analítica. O 

conselho de administração considera que é uma coisa que os técnicos dos serviços financeiros 

têm de fazer, mas que não lhes serve de grande coisa. 

RSF (EPE) 4 

 

No ano 2011, como a ACSS não solicitou a contabilidade analítica anual, 

contrariamente ao que era rotina sempre por meados de cada ano, alguns entrevistados 

admitiram que nem sequer a prepararam, pois só o fazem por obrigação de reporte legal, no 

momento em que é solicitada: 

A contabilidade analítica anual atual, na minha opinião, da forma como é feita para a ACSS, é 

uma simples obrigação legal. Note que é tão importante para a ACSS que, este ano [2011], 

contrariamente aos anos anteriores, nem a pediram. Por isso, nem sequer a fiz. 

TSSPCG (EPE) 2 

 

Esta sequência de evidência confirma uma persistente e frequente falta de utilização 

instrumental da informação de custeio desagregada a que se tem referido a literatura (e.g., 

Babad & Balachandran, 1993; Modell, 2003; Picoito, 2008; Johansson & Siverbo, 2009). A 
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persistência das práticas de reporte formal, apesar da falta de utilização instrumental da 

informação de custeio por secções homogéneas para efeitos de gestão, colocou a 

contabilidade analítica anual conforme PCAH (3.ª ed.) numa situação de apatia instrumental 

nos hospitais. Tal situação foi traduzida em expressões como “contabilidade adormecida” ou 

“contabilidade paralítica”: 

A contabilidade analítica deveria permitir uma comparação direta dos custos com os preços que 

nos pagam para se saber, pelo menos, se se está muito longe da realidade. Porém, nós, enquanto 

ULS, já nem somos financiados pela produção, mas sim por capitação […]. Este é mais um fator 

que faz com que a nossa contabilidade analítica esteja um bocado “adormecida”.  

RSF (EPE) 21 

A não ser em situações muito pontuais, nunca a contabilidade analítica implementada neste e 

noutros hospitais que conheço foi usada para efeitos de gestão. Tanto é assim que um colega que 

trabalhava nesta contabilidade, a título de brincadeira, em vez de lhe chamar contabilidade 

analítica lhe chamava “contabilidade paralítica”.  

TSSF (SPA) 6 

 

A evidência nas entrevistas reflete a falta de utilização instrumental, na gestão de cada 

hospital, do custeio por secções homogéneas enviado anualmente à ACSS por obrigação 

legal. Esta falta de utilização instrumental da informação distancia as práticas das regras, em 

termos de objetivos (e.g., Granlund, 2001; Johansson & Siverbo, 2009; Coyte et al., 2010). As 

dificuldades e arbitrariedades associadas aos procedimentos de repartição dos custos indiretos 

contribuem para retirar confiança (e.g., Busco et al., 2006) aos administradores dos hospitais 

no custeio total implementado (custos diretos e indiretos). Tal está conforme com a literatura 

(e.g., Eldenburg, 1994; Eldenburg & Kallapur, 2000) que atribui às diferentes bases de 

imputação para custos indiretos hospitalares uma das fontes de arbitrariedade. 

O Tribunal de Contas (2011a) também confirmou que a informação de custeio por 

secções homogéneas conforme PCAH (3.ª ed.) não foi utilizada na tomada de decisões em 

cada hospital, enfatizando o caráter mais formalista: 

Ao nível de cada unidade hospitalar, a contabilidade analítica não é utilizada como instrumento 

de gestão, quer no planeamento, quer com vista a melhorar índices de eficiência, de 

produtividade, ou ainda a avaliação do desempenho e os seus controlos, sendo elaborada mais 

por um imperativo legal do que por um imperativo da gestão (Tribunal de Contas, 2011a, p.13). 

A implementação de modelos de custeio deverá permitir a obtenção de custos reais detalhados da 

actividade das unidades hospitalares, garantindo a comparabilidade entre o financiamento e os 

custos, e que sejam mais direccionados à gestão e ao processo decisional [em cada hospital] 

(Tribunal de Contas, 2011a, p.19). 

 

O Tribunal de Contas (2011b) constatou ainda que os conselhos de administração dos 

hospitais públicos tomam decisões sem estudos quantitativos apropriados, como se reflete na 

seguinte transcrição: 
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Nas várias auditorias de resultados a unidades de saúde realizadas pelo Tribunal de Contas, tem-se 

verificado, com alguma frequência, que os gestores revelam dificuldades na utilização de instrumentos 

de gestão, designadamente quanto à sustentação das suas decisões em estudos e análises devidamente 

quantificadas e sustentadas em evidência apropriada (Tribunal de Contas, 2011b, p.12). 
 

Diversos entrevistados relataram situações em que membros do conselho de 

administração dos hospitais mostraram preferência por se comprometerem apenas com 

elementos qualitativos genéricos em lugar de números concretos provenientes da 

contabilidade interna: 

Quando um ministro anterior também enviou orientações para contenção de custos, fez-se um 

plano interno de contenção, quantificando tudo, porém alguém do conselho de administração 

perguntou: “será que em vez de números concretos não podemos enviar um plano de contenção 

só em texto?” E alguém respondeu: “poder, podemos, só é preciso que o Ministério se deixe 

enganar”. 

MCA (EPE) 1 

[…] o membro do conselho de administração encarregue de elaborar um documento 

[planeamento estratégico] apresentou ao conselho de administração umas coisas manuscritas, 

tudo sem números, que é o que o pessoal [gestores hospitalares politicamente nomeados] gosta, 

pois assim nunca se comprometem. Eram só ideias, com previsões de baixa da despesa aqui e ali, 

mas sem dizer quanto. Resultado: ainda hoje não há planeamento estratégico neste hospital. E 

não há porque o próprio conselho de administração não quer comprometer-se. 

MCA (EPE) 2 
 

Os conselhos de administração dos hospitais justificaram que a informação de custos 

mais agregada, gerada pela contabilidade financeira, é suficiente para a tomada de decisões 

com base nos argumentos de que o número de GDH
8
 torna os sistemas de custeio complexos 

e o apuramento de custos para cada doente exigiria novas ferramentas informáticas (Tribunal 

de Contas, 2011a). Outro argumento evocado foi a impossibilidade dos conselhos de 

administração selecionarem utentes para serviços que dependem do GDH previsto e de um 

modelo de financiamento em que cerca de 90% da atividade codificável em GDH é faturada 

ao SNS (Estado). Tal evidencia que, com uma política pública de empresarialização de 

hospitais em que o Estado continua a ser o principal cliente e não há um mercado livre, as 

mudanças em cada hospital público são pouco substanciais, face à trajetória histórica gerada 

(e.g., Torfing, 2001; Wiesel et al., 2011). As políticas públicas são o resultado de uma herança 

histórica e, por isso, autorreforçam-se a ponto de a mudança ser fortemente condicionada 

pelas estruturas organizacionais pré-existentes (Guillén, 2002). Ou seja, as novas políticas 

públicas são trajetória-dependentes e, consequentemente, os processos de mudança 

incremental com resultados de continuidade têm a maior probabilidade de ocorrer (e.g., 

Guillén, 2002; Djelic & Quack, 2007; Mahoney & Thelen, 2010).  

                                                 
8 O n.º de GDH diferentes é 669 na versão em vigor em 2010. 
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Frequentemente, as motivações dos conselhos de administração dos hospitais centram-

se mais num reporte cerimonial do custeio por secções e menos na construção de informação 

interna desagregada com o fim de ser útil à tomada de decisões: 

É feito algo em termos de contabilidade analítica porque há a necessidade de dizer que se faz e 

que está implementada. Julgo que, socialmente, há essa necessidade, mas não é usada para a 

tomada de qualquer decisão. 

RSPCG (EPE) 1 

Houve uma altura em que o conselho de administração nos propôs fazermos uma contabilidade 

analítica trimestral ou mensal. […] se fosse para tomar decisões, tudo bem, mas íamos ter o 

trabalho só porque a tutela, ou não sei quem mais, ia achar bonito. Imagine que queriam ser o 

primeiro hospital SPA a fazer uma contabilidade analítica mensal. (…) Nós dissemos ao 

conselho de administração que tínhamos os custos diretos que já eram uma boa informação de 

gestão. 

TSSF (SPA) 6 
 

Esta evidência nos comportamentos não está desfasada das regras do PCAH (3.ª ed.), 

nem das orientações da ACSS que vinham solicitando apenas uma contabilidade analítica 

anual conforme plano. Na verdade, cada hospital, para efeitos de gestão interna, não esteve 

impedido de desenvolver uma contabilidade analítica diferenciada e para períodos diferentes 

do anual. Contudo, a última transcrição acima denota que os funcionários, percebendo que a 

administração do hospital pretendia a informação mensal apenas para efeitos cerimoniais e 

não para uma utilização instrumental da mesma, tenderam a resistir à mudança. 

As insuficiências da informação desagregada de custeio por secções homogéneas 

conforme PCAH (3.ª ed.) decorreram da existência de dificuldades no processo de 

implementação prática, incluindo as limitações por inadequação ou imprecisão das próprias 

regras (e.g., Granlund, 2001; van der Steen, 2009). Por seu turno, a falta de utilidade 

instrumental dessa informação também decorre de dificuldades no processo de utilização 

(Johansson & Siverbo, 2009). Ora, os entrevistados nos hospitais referiram-se à relação entre 

as insuficiências da informação desagregada de custeio por secções homogéneas e a falta de 

utilização instrumental da mesma: 

[…] acontece que não se desenvolve mais porque há a perceção interna de que não vale a pena, 

na medida em que não será fator essencial na tomada de decisão. 

MCA (EPE) 3 

De acordo com esta evidência, há uma interdependência entre o reduzido nível de 

utilização da informação desagregada de custeio e a perceção dos decisores de que essa 

informação contém muitas insuficiências. Neste contexto, a arbitrariedade na repartição de 

custos em serviços hospitalares complexos foi referida como uma das maiores dificuldades: 

Reconheço que a existência de muitos custos indiretos e o facto de haver informação menos 

correta – […] – dificulta a sua utilidade interna para efeitos de gestão. 

TSSF (EPE) 3 
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Para alguns entrevistados, é a falta de utilização da informação desagregada de custeio 

gerada que mais contribui para que persistam as insuficiências: 

As falhas da contabilidade analítica implementada não são tanto por falta de meios humanos ou 

até técnicos […]. O facto de não ter utilidade é que impede que ela vá melhorando com o tempo 

de implementação. 

TSSPCG (EPE) 2 

Se os membros dos conselhos de administração dos hospitais não fossem tão políticos e tivessem 

de ser responsabilizados por objetivos e resultados, tenho a certeza que corrigiriam a 

contabilidade analítica e a tornariam mais útil. A contabilidade analítica tem falhas, mas pode ir-

se à fonte das falhas e começar-se a corrigir. Se agarrassem na informação da contabilidade 

analítica e nos dissessem que não confiavam nos números e que, a partir de determinada altura, 

iriam mudar procedimentos para corrigir essas falhas, isso seria feito. A verdade é que ninguém 

houve falar nisto a nenhum membro do conselho de administração. 

TSF (SPA) 3 

 

Este resultado tem sustentação teórica em Scapens (2006), segundo o qual a falta de 

qualidade (insuficiências) do output final dos SCG distancia os gestores da utilização dessa 

informação. Por sua vez, essa falta de utilidade instrumental também não pressiona para que 

se ultrapassem aquelas insuficiências (e.g., Babad & Balachandran, 1993; Modell, 2003; 

Johansson & Siverbo, 2009), configurando um círculo vicioso que é causa do fenómeno de 

loose coupling (e.g., Johansson & Siverbo, 2009; Coyte et al., 2010). A informação produzida 

com base no PCAH (3.ª ed.) e na NCG precedente teve, essencialmente, uma utilidade 

cerimonial (divulgação pública) para efeitos de legitimação externa (e.g., Covaleski et al., 

1996; Modell, 2001; Arnaboldi & Lapsley, 2004; Kaperskaia, 2008; Marriott et al., 2011). 

Custeio por secções homogéneas e sistemas de informação 

Para a repartição dos gastos indiretos por secções homogéneas, é essencial a existência de 

bases de imputação que a NCG procurou normalizar em todos os hospitais (Ministério da 

Saúde, 1997, 2000 e 2007c). Porém, muitos entrevistados revelaram, por exemplo, nunca 

terem ponderado o número de MCDT, contrariamente àquilo que prescreve o PCAH (3.ª ed.), 

atendendo às limitações internas dos sistemas informáticos que também associaram à parca 

utilidade instrumental interna: 

A distribuição no SONHO [nome do sistema de informação hospitalar para a gestão de doentes] 

por serviços não é com base no número de exames ponderados, mas apenas com base no número 

de exames. A nossa aplicação [informática] não dá essa estatística. […] Os hospitais mostram 

pouco interesse nesta ponderação porque ela não é utilizada internamente na forma ponderada.  

RSF (EPE) 8 

Em termos de bases de imputação, no que se refere ao número de exames, usamos os realizados 

e não os ponderados. Neste hospital, não conseguimos ponderar os exames no SONHO.  

RSF (SPA) 10 
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Se grande parte dos hospitais não usou bases de imputação ponderadas, outros houve 

que referiram terem inserido nos sistemas informáticos as tabelas de ponderação dos MCDT, 

permitindo o uso destas bases de imputação conforme PCAH (3.ª ed.): 

Por exemplo, há hospitais que não têm os exames ponderados corretamente, mas isso é muito 

fácil de obter. Não entendo como pode haver hospitais que não têm os exames bem ponderados. 

São simples tabelas dadas pela ACSS e carregados na aplicação SONHO. Se há um hospital que 

não pondera os exames, é porque a ACSS não deu condições a esse hospital para o fazer ou os 

informáticos não atualizaram. 

RSPCG (EPE) 2 

 

Apesar da citação anterior referir facilidade na ponderação das bases de imputação nas 

aplicações informáticas, os técnicos de contabilidade entrevistados remeteram as dificuldades 

e as responsabilidades para a ACSS ou para os serviços de informática do hospital de quem 

dependem em termos de dados: 

[…] uma parte dos hospitais nem sequer tem carregadas as tabelas para se obter os exames 

ponderados. […] A aplicação SONHO que está num hospital não é bem a mesma que está no 

outro e no outro e no outro […]. Num hospital em que estive, tentei carregar essa tabela de 

parametrização. Depois de muito insistir com a ACSS, lá decidiram dar-me a tabela, isto é, dão a 

tabela, mas pontualmente. Os hospitais que nunca a pediram nunca a tiveram. 

MCA (EPE) 1 

MCDT ponderados. É um problema com o qual me tenho debatido há anos. Neste hospital, ainda 

não temos MCDT ponderados, mas nem imagina a insistência que eu tenho feito junto dos 

serviços de informática. Não percebo por que não carregam a portaria no SONHO.  

TSSPCG (EPE) 2 

 

Para além das dificuldades inerentes à realidade específica de cada hospital, a 

principal razão para que os orçamentos e a análise de desvios por secções homogéneas, por 

exemplo, não estejam implementados (conforme 3.ª ed. do PCAH) também reside, em grande 

medida, nas limitações dos sistemas informáticos existentes: 

De facto, o PCAH [3.ª ed.] funciona para os custos e não funciona para a gestão orçamental por 

centros de custos […] porque as aplicações informáticas [SIDC e SONHO], criadas já há muitos 

anos, não estão preparadas para isso. 

RSF (PPP) 12 

 

Perante a evidência anterior, as insuficiências da informação gerada conforme PCAH 

(3.ª ed.) também refletem as potencialidades dos sistemas informáticos usados para a obter. 

Tal confirma a interdependência entre os SCG e os suportes informáticos que lhes servem de 

base a ponto de alguns autores (Johnson & Kaplan, 1987) terem considerado que os atuais 

sistemas de informação retiraram relevância aos SCG mais convencionais. Note-se que alguns 

hospitais afirmaram que os seus sistemas informáticos são tão limitados que têm de trabalhar 

no Excel, a posteriori, os dados recolhidos em sistemas de informação diversos: 
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[…] a nossa principal ferramenta é o Excel e deixa-nos pouco tempo para pensar e interpretar os 

resultados obtidos, a ponto de poder dar sugestões fundamentadas à administração. 

RSPCG (EPE) 1 
 

Na maioria dos hospitais, houve continuidade, na vigência do PCAH (3.ª ed.), dos 

sistemas informáticos existentes na vigência do PCAH (2.ª ed.). Por isso, persistiram também 

as limitações ao nível dos sistemas informáticos. A falta de sistemas de informação integrados 

(ERP) foi apontada pelos hospitais como a principal causa das insuficiências na informação 

gerada. Segundo os entrevistados, o esforço de gestão tem sido maioritariamente gasto no 

processo de construção de informação, quando deveria ser no processo de decisão: 

Falta também um potente sistema informático integrado de gestão: um ERP. […] é necessário 

um potente instrumento de gestão que possa ter informação online fidedigna, sem necessidade de 

ter pessoal a preparar informação, sabe-se lá como e de que forma. A informação tem de sair 

naturalmente do sistema [informático]. Os esforços deveriam concentrar-se na gestão e não na 

preparação de informação para enviar a organismos diversos. […] Um ERP único, em que um 

organismo do Ministério da Saúde acedesse naturalmente a toda a informação, deixava de ocupar 

imensa gente que trabalha só na preparação e reporte de informações burocráticas que parecem 

inconsequentes em termos de gestão e de decisões. 

RSF (EPE) 23 
 

Neste período de vigência do PCAH (3.ª ed.), a continuada reforma hospitalar referida 

no capítulo 4 criou diversos hospitais ULS, juntando cuidados hospitalares aos cuidados 

primários (centros de saúde). De facto, os cuidados primários (centros de saúde que 

encaminham doentes para os hospitais) interagem com os cuidados diferenciados (hospitais). 

Por isso, esta dependência mútua é fator-chave para a concentração de organizações (Casciaro 

& Piskorski, 2005). No entanto, os problemas avolumaram-se nos hospitais ULS, em termos 

de sistemas de informação, com a necessidade de junção dos sistemas informáticos existentes 

nestas unidades de saúde: 

O problema maior é mesmo a interligação entre as várias aplicações [informáticas]. Repare no 

sistema de faturação de uma ULS. Há o SONHO nos hospitais. Depois há o SINUS nos centros 

de saúde que não interage com coisa nenhuma. Alarga-se o SONHO aos centros de saúde? 

Interliga-se o SINUS com o SONHO? Os serviços informáticos dizem que esta última nem é 

possível. 

RSF (EPE) 11 
 

Quanto às funções da CG, nomeadamente a contabilidade analítica conforme PCAH 

(3.ª ed.) ou conforme outro sistema, os entrevistados insistiram que qualquer progresso nesta 

área tem de passar por sistemas ERP que permitam concentrar esforços no processo de 

tomada de decisão: 

Para melhorar a utilidade da contabilidade analítica ou de outros instrumentos para gestão 

interna, era fundamental ter uma aplicação informática que desse resposta em tempo oportuno, 

ou seja, que gerasse informação automaticamente, sem termos que andar a posteriori a arranjar 

critérios. 

RSF (EPE) 21 
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Face à dimensão e complexidade dos hospitais, justifica-se a necessidade de sistemas 

ERP de suporte aos SCG como tem sido referida pela literatura (e.g., Burns & Vaivio, 2001; 

Granlund & Malmi, 2002). Adicionalmente, alguns entrevistados também sugeriram a 

necessidade de implementar procedimentos de auditoria aos sistemas de informação, a fim de 

garantir mais rigor aos elementos que são inseridos nesses sistemas, ainda antes destes serem 

tratados conforme normalização. Estes aspetos foram destacados pelos próprios membros de 

conselhos de administração: 

Fazer contabilidade analítica implicaria que as pessoas auditassem os sistemas de informação. 

[…] É que os serviços de planeamento e controlo de gestão dos hospitais portugueses, na sua 

quase totalidade, vão buscar dados à aplicação SONHO que tem registos incorretos. […] 

Ninguém vai auditar sistemas de informação, códigos de rubricas, códigos de serviços, etc. […] 

É auditando os sistemas informáticos e os procedimentos que se faz controlo de custos. […] 

Entendo também que a contabilidade de gestão passa por ir aos serviços diretamente e não estar 

sentado a receber estatísticas. É preciso auditar os programas na origem. 

MCA (EPE) 1 

 

Também os técnicos da contabilidade nos hospitais se referiram à necessidade de 

auditar os registos que servem de base à CG, denunciando que tal é uma limitação em cada 

hospital e que também a ACSS, por norma, não pressiona nesse sentido: 

A ACSS, por norma, não dá grandes instruções em termos de contabilidade analítica. Não fazem 

auditorias nem inquéritos nesse sentido. 

TSSPCG (EPE) 1 

 

De acordo com os técnicos da contabilidade nos hospitais, o módulo de contabilidade 

analítica do SIDC, ainda implementado neste período 2007-2011, foi inadequado e apenas 

apresentou custos diretos por secções homogéneas em função dos registos aí colocados por 

outros serviços. Ora, sabe-se que quer a afetação dos custos diretos às secções, quer a 

imputação dos custos indiretos pode ser efetuada diferentemente, face ao uso de critérios 

diferenciados. Acrescente-se que aquele módulo não procede ao tratamento dos custos 

indiretos, muito menos à construção de outros indicadores de gestão. As entrevistas, 

similarmente ao período anterior, expuseram estas limitações associadas ao módulo 

informático de contabilidade analítica do SIDC: 

Considero que o SIDC não está minimamente adequado para produzir contabilidade analítica. 

Há falhas nos critérios de alocação dos custos diretos pelos centros de custos. Quanto aos custos 

indiretos, o SIDC simplesmente não tem e não faz qualquer distribuição. 

RSF (EPE) 20 

Repare que o SIDC não faz nada em termos de contabilidade analítica. O que sai de lá são contas 

refletidas em que os custos se distribuem por centros de custos e não se trabalha mais essa 

informação. 

TSSF (EPE) 1 
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Esta evidência denuncia que os problemas de qualidade da informação de custeio, 

gerada nos sistemas de informação, podem estar logo nas dificuldades na fase de inserção de 

dados, ainda antes do seu processamento normalizado. Neste sentido, Costa et al. (2008), 

perante a persistência de insuficiências na informação de custeio dos hospitais portugueses, 

haviam já referido a necessidade de auditar os sistemas de informação dos hospitais para 

melhorar a qualidade do output gerado. 

Proveitos por secções homogéneas e modelo de financiamento 

Apesar do PCAH (3.ª ed.) ter introduzido o apuramento de proveitos por secções 

homogéneas, como mais um procedimento para construir informação útil à gestão em cada 

hospital (nível organizacional), as práticas observadas comprovaram que apenas o custeio por 

secções homogéneas continuou implementado: 

A contabilidade analítica deste hospital centra-se, essencialmente, nos custos. Em termos de 

orçamentos e proveitos por centros de custos [conforme PCAH (3.ª ed.)] não fazemos 

rigorosamente nada.  

TSSF (SPA) 6 

 

Alguns dos entrevistados esclareceram que a grande parte dos proveitos dos hospitais 

são custos para o Ministério da Saúde. Por conseguinte, o interesse dos proveitos por secções 

homogéneas é muito limitado, resumindo-se a sua utilidade aos serviços de MCDT vendidos 

para entidades externas que não o Estado: 

A questão dos proveitos na contabilidade analítica é um pormenor que só serve para os MCDT 

vendidos ao exterior. Não serve para mais nada porque os proveitos da instituição são custos do 

Ministério da Saúde. O que tem de se fazer é a redução de custos e mais nada. Só se consegue 

rentabilizar proveitos em MCDT vendidos para o exterior. De resto, os proveitos dos hospitais 

são custos do Ministério da Saúde. Quanto maiores forem os proveitos dos hospitais, mais 

gigantesco é o problema para o Ministério da Saúde. 

MCA (EPE) 1 

 

Segundo os entrevistados, tanto os preços de financiamento estabelecidos no contrato-

programa como a faturação efetiva continuaram a ser efetuados tardiamente (quase no final do 

ano a que dizem respeito), contribuindo para retirar interesse à gestão dos proveitos por 

comparação com a gestão dos custos: 

A ACSS só nos dá permissão de faturar ao SNS, pelo menos nos dois últimos anos [2009 e 

2010] foi assim, no final do ano. Por isso, durante o ano inteiro não podemos fornecer esses 

proveitos. Nem sequer os temos. No dia em que os contratos-programa forem assinados em 

outubro para entrarem em vigor em janeiro do ano seguinte, aí já podemos discutir e fazer força 

para se normalizar a forma de imputar os proveitos. Até lá, não só não podemos, como não tem 

utilidade porque nós não conseguimos fazer a faturação. 

RSF (EPE) 3 

Repare que nós não temos ação sobre o proveito. O proveito acaba por ser, em termos práticos, 

aquilo que o Ministério da Saúde quiser pagar aos hospitais, estabelecendo-o no contrato-
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programa. A margem de manobra do hospital está concentrada nos custos, pelo que os proveitos 

são para esquecer. […] Repare que nós nem sequer sabemos quais os preços para o próximo ano 

e muito menos sabemos a atividade contratada. 

RSPCG (EPE) 6 

Em termos de financiamento, nós não percebemos como é que o preço por GDH do contrato-

programa, por exemplo, é determinado […]. Já para não falar dos preços do contrato-programa 

serem feitos a meio do ano ou mais tarde. Em 2009, foi quase no final do ano.  

TSSF (EPE) 8 

 

Conforme com esta evidência, fica claro que esta questão dos proveitos está 

diretamente relacionada com o modelo de financiamento prospetivo por contrato-programa. A 

contratualização é uma forma de reduzir, mesmo que apenas parcialmente, a dependência de 

recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; Casciaro & Piskorski, 2005). Porém, face à evidência 

acima, essa relação de dependência de recursos foi pouco afetada, ou seja, o agente com uma 

trajetória de poder tende a mantê-lo (Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke & Süb, 2014). 

Ora, tendo em conta que tanto a faturação como a fixação dos preços de financiamento e 

respetivas quantidades, até ao ano 2011, foi efetuada quase no final de cada ano, com recurso 

à inclusão dos já referidos valores de convergência (para compensar os hospitais menos 

eficientes), o modelo de financiamento parece ser pouco prospetivo e pouco indutor de 

eficiência em cada hospital. Os entrevistados acrescentaram diversos argumentos concretos, 

baseados nas limitações do próprio modelo de financiamento, nomeadamente a ponderação 

pelo índice case-mix, para a falta de interesse dos proveitos por secções homogéneas: 

Não percebo qual é a utilidade dos proveitos quando, pelo contrato-programa, o pagamento de 

uma cirurgia, por exemplo, é ponderado pelo dito índice case-mix. Significa que eu ganho tanto 

por uma intervenção de oftalmologia como ganho numa cirurgia bariátrica que demore uma 

tarde toda. Não me parece sensato corresponder um doente equivalente a cada uma das 

diferentes cirurgias. Também não me parece sensato ir, depois, fazer uma análise, especialidade 

a especialidade, comparando proveitos com custos, quando os proveitos são pagos de uma forma 

transversal pela média daquilo que foi o case-mix estabelecido há anos atrás, ainda por cima. 

Não faz sentido nenhum estar a comparar os proveitos que recebo com os custos. É óbvio que eu 

sei que, fazendo cirurgia bariátrica, não este ano, mas daqui a uns anos, o case-mix pode 

melhorar, ao passo que se fizer muita cirurgia oftalmológica o índice case-mix diminui. Mas o 

que se recebe num ano, em termos de preço do financiamento, nada tem que ver com o grau de 

especialização daquilo que eu estou a trabalhar nesse ano. 

RSF (EPE) 16 

 

Perante esta realidade prática decorrente das limitações do modelo de financiamento 

instituído nos hospitais, compreendem-se, conforme confirmaram os entrevistados, as razões 

por que os proveitos conforme PCAH (3.ª ed.) – sem objetos de custo e de preço por GDH e 

sem sistemas informáticos adequadas – não foram implementados: 

[…] o modelo de financiamento está desfasado do modelo de contabilidade analítica. Por 

exemplo: temos financiamento por GDH, mas não temos contabilidade analítica por GDH; o 

mesmo se passa nas consultas em que o financiamento é por primeiras e subsequentes ao passo 

que a contabilidade analítica não faz essa distinção. 

TSF (SPA) 2 
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Neste contexto, os entrevistados que nunca implementaram o custeio por GDH, 

associado a preços por GDH, mostraram estranheza pelo facto de o Tribunal de Contas os 

inquirir acerca da possibilidade de terem determinado, internamente, custos por GDH: 

Ficou-me sempre na cabeça outra situação com um questionário do Tribunal de Contas em que 

se perguntava se conseguíamos identificar os custos por GDH. Vou ser franco: eu nunca sequer 

tinha pensado em tal. 

RSF (EPE) 15 

Anda-se a construir a casa pelo telhado. O Tribunal de Contas pergunta aos hospitais pelos 

custos por GDH quando sabe, de antemão, que os hospitais, em geral, não têm uma contabilidade 

analítica para esse objeto de custo. 

RSF (EPE) 24 

 

A evidência anterior demonstra que o processo de mudança preconizada pelo 

incremento de novas regras (proveitos por secções homogéneas) no PCAH (3.ª ed.) não teve 

qualquer correspondência na prática, refletindo o fenómeno de loose coupling (e.g., Orton e 

Weick, 1990; Thornton et al., 2012). A incorporação de uma nova regra obrigatória não 

alterou as rotinas existentes (e.g., Hodgson e Knudsen, 2004; Marriott et al., 2011). As causas 

deste loose coupling foram as dificuldades de implementação, nomeadamente a insuficiência 

dos recursos informáticos (e.g., Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 2011), a complexidade 

de mensurar estes serviços (e.g., Järvinen, 2006; Kantola & Järvinen, 2012) e a deficiente 

conexão com as rotinas de financiamento (e.g., Kaperskaia, 2008; Wagner et al., 2011). Nesta 

situação, as dificuldades de implementação das regras do modelo de financiamento 

condicionaram a utilidade da implementação das regras dos proveitos. O desfasamento entre 

regras e comportamentos associados aos proveitos por secções homogéneas pode também 

significar que as regras precisam de ser melhoradas, corrigidas ou até abandonadas (e.g., 

Christensen & Skærbæk, 2010; Coyte et al., 2010). 

Procedimentos de custeio e financiamento por GDH nos hospitais PPP 

À semelhança do que foi abordado atrás em relação aos hospitais públicos SPA e EPE, 

também os hospitais PPP questionaram o custeio por GDH, em termos de utilidade para a 

gestão, apesar de serem financiados por GDH, entre outros fatores que influenciam o preço, 

nomeadamente a demora média, a complexidade, entre outros. Estes hospitais tendem a 

privilegiar um custeio por todo o percurso do doente e não por GDH, dado que esta 

classificação clínica apenas se refere ao GDH do serviço de alta, no caso do internamento, e 

não a todo o percurso do doente no hospital: 

[…] um doente quando percorre vários serviços, ele acaba por sair com um GDH único. O que 

nos interessa é o percurso do doente e todos os procedimentos. O apuramento dos custos por 

GDH apresenta dificuldades porque o GDH atribuído a um determinado doente é alterável de 
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acordo com os procedimentos que lá forem inseridos ou não. Muitas das vezes, fazem-se grandes 

procedimentos que, no final, conduzem sempre a um GDH único. Por conseguinte, não vejo 

grandes vantagens numa contabilidade analítica por GDH. A perspetiva do novo órgão de gestão 

é a de que saibamos quanto é que custa cada doente, independentemente do GDH. É que o 

próprio GDH em si é composto por vários itens e o nosso financiamento, embora seja por GDH, 

tem outros fatores que o influenciam, nomeadamente o índice case-mix, o índice de 

complexidade e a taxa de demora média […]. Repare que nós podemos ter dois doentes com o 

mesmo GDH, mas com procedimentos completamente diferentes, logo diferentes gastos. 

Portanto, o que nos interessa é o custo por doente e não em termos de GDH. 

RSF (PPP) 12 

 

De acordo com esta evidência, os hospitais PPP tendem a privilegiar o sentido prático 

da utilidade da informação gerada, considerando o doente real como objeto de custo, 

independentemente até de serem financiados por GDH. Esta posição realça as limitações do 

conceito de GDH para ser utilizado em termos de gestão (e.g., Hyvönen et al., 2006; Kantola 

& Järvinen, 2012). As dificuldades de custeio, nomeadamente quanto à repartição dos gastos 

com o pessoal médico, também são um problema nos hospitais PPP: 

Já fizemos um levantamento do tempo utilizado pelas equipas médicas nos diferentes centros de 

custos. Sabe qual foi o resultado? Somando os tempos que os médicos disseram ter passado em 

cada uma das diferentes áreas, alguns ultrapassaram largamente os 100%. As próprias pessoas 

não têm noção do tempo que estão em cada tarefa. 

RSPCG (PPP) 5 

 

Tendo em conta a literatura (e.g., Ballantine et al., 1998; Malmi, 1999; Cardinaels et 

al., 2004; Kantola & Järvinen, 2012) que havia salientado a complexidade da mensuração de 

serviços diversificados em setores de natureza eminentemente social, a evidência acima 

denuncia que aquelas dificuldades são comuns tanto no modelo de gestão empresarial pública 

como no modelo de concessão privada em parceria com o Estado (modelo PPP). 

7.5. Adendas à terceira edição do PCAH (2009-2011) 

A função de normalização e organização dos processos contabilísticos dos hospitais públicos 

SPA e EPE foram competência da ACSS desde que foi criada em 2007 (Ministério da Saúde, 

2007b e 2011d). Tendo essa organização contabilística por motivação, a ACSS passou a 

recorrer à emissão de Circulares Normativas para serem cumpridas por aqueles hospitais. 

Assim, foi competência da ACSS organizar, através de Circulares Normativas, o processo de 

prestação de contas mensais e respetivo reporte (conteúdo e formato dos documentos) 

(Ministério da Saúde, 2007b e 2011d). Na área da contabilidade, a emissão de Circulares 

Normativas pela ACSS direcionou-se, fundamentalmente, para a contabilidade financeira. 
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Contudo, a dinâmica de mudança no contexto institucional também justificou a emissão de 

Circulares Normativas específicas para a área da CG dos hospitais públicos. 

Tal como referido anteriormente, o PCAH (3.ª ed.) foi a versão em vigor durante os 

últimos cinco anos do presente estudo (2007-2011). Porém, simultaneamente, entre 2009 e 

2011, a ACSS aditou àquela edição do plano quatro Circulares Normativas relacionadas com 

NCG, evitando produzir novas versões do PCAH. Essas quatro Circulares Normativas foram: 

Circular Normativa n.º 8/2009, de 21 de outubro de 2009, Circular Normativa n.º 11/2009, de 

2 de dezembro de 2009, Circular Normativa n.º 3/2011, de 10 de janeiro de 2011 e, por fim, 

Circular Normativa n.º 27/2011, de 28 de maio de 2011. Por isso, nesta secção particular 

sobre essas quatro Circulares Normativas, o período do estudo sobrepõe-se ao ponto 7.4 deste 

capítulo. No entanto, agora tratando apenas aspetos relativos àquelas Circulares Normativas. 

O subponto 7.5.1 aborda as regras e as razões da mudança operada pelas Circulares 

Normativas. Depois, o subponto 7.5.2 trata os efeitos das alterações das regras nas práticas do 

mesmo período.  

7.5.1. As regras e as razões da mudança 

Este subponto aborda a Circular Normativa n.º 8/2009, de 21 de outubro de 2009, sobre a 

classificação de secções homogéneas nos cuidados de saúde mental, a Circular Normativa n.º 

11/2009, de 2 de dezembro de 2009, e a Circular Normativa n.º 3/2011, de 10 de janeiro de 

2011, estas duas últimas relativas à classificação de centros de resultados nos cuidados 

primários dos hospitais ULS. Por fim, este subponto trata ainda a Circular Normativa n.º 

27/2011, de 28 de maio de 2011, referente ao novo reporte mensal de custos diretos por 

secções homogéneas. 

 

7.5.1.1. Circular Normativa n.º 8/2009 de 21 de outubro de 2009: classificação de secções 

homogéneas nos cuidados de saúde mental 

Com o objetivo de reestruturar e desenvolver os serviços de saúde mental em Portugal para o 

horizonte temporário 2007-2016, foi criada, por decisão política de 2006, a Comissão 

Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental (Ministério da Saúde, 2007e). 

De acordo com o relatório final (plano de ação 2007-2016) da referida Comissão Nacional, 

divulgado em 2007, diversos atores sociais participaram nesta reestruturação: coordenadores 
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regionais de diversos hospitais, diretores de serviços de psiquiatria, Administrações Regionais 

de Saúde, entre outros participantes (Ministério da Saúde, 2007e). Esta evidência denota uma 

interação entre instituições de um mesmo contexto histórico e um envolvimento alargado a 

variados agentes de mudança numa racionalidade socialmente construída (e.g., Meyer & 

Rowan, 1991; Torfing, 2001). No mesmo sentido, foram ainda envolvidas associações 

profissionais e científicas, associações de utentes, associações de familiares, organizações não 

governamentais, instituições das Ordens Religiosas, entre outros (Ministério da Saúde, 

2007e). Confirma-se uma clara interação de instituições para a criação de um plano de ação 

apenas para uma área médica (psiquiatria e saúde mental). Note-se a participação do IGIF e 

da ACSS ao nível do setor organizacional. Por um lado, as instituições fornecem as 

orientações e as matérias-primas necessárias à interação social, mas, por outro lado, os 

significados das instituições também são construídos nessa interação social (Hallett & 

Ventresca, 2006). O plano de ação 2007-2016 enfatizou uma pretensão de autonomia e de 

responsabilização para os serviços de psiquiatria e saúde mental, enquanto centros de 

responsabilidade integrada, elencando dezenas de subáreas médicas apenas nesta 

especialidade (Ministério da Saúde, 2007e). 

 Em consequência do plano de ação 2007-2016 exposto no parágrafo anterior, a ACSS 

aditou ao PCAH (3.ª ed.) regras específicas para a psiquiatria e saúde mental através da 

emissão da Circular Normativa n.º 8/2009 de 21 de outubro de 2009: nova classificação de 

secções homogéneas respeitante às linhas de atividade na saúde mental (Ministério da Saúde, 

2009a). Esta classificação incluiu 80 subdivisões identificadas em centros de custos, 

salientando-se a criação de uma nova secção principal: intervenções em saúde mental. 

Atendendo a que se trata de um ajuste nos centros de custos, que não põe em causa o método 

das secções homogéneas do PCAH (3.ª ed.), trata-se de mais uma etapa na construção da 

NCG nos hospitais que representa mais um reforço da instituição PCAH (3.ª ed.) (e.g., 

Thelen, 1999; Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). 

Relativamente à motivação principal deste aditamento ao PCAH (3.ª ed.), o objetivo 

foi dar resposta ao trabalho realizado pela Comissão de Coordenação Nacional para a Saúde 

Mental (reclassificação de áreas médicas), anteriormente referido como causa, no âmbito do 

Plano Nacional para a Saúde Mental (Plano de Ação 2007-2016) (Ministério da Saúde, 

2009a). Este antecedente representou uma pressão institucional exógena (e.g., Lehtonen, 

2007; Conrad & Uslu, 2011; Grafton et al., 2011) cuja resposta da ACSS foi incrementar as 

regras do PCAH (3.ª ed.), não através de uma nova edição do plano, mas simplesmente por 

via da emissão de uma Circular Normativa. Este novo ponto de decisão também representou 
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uma nova forma de resposta ao nível do setor organizacional, através de uma norma com uma 

pequena mudança incremental, mas cujo resultado não deixa de ser a continuidade do PCAH 

(3.ª ed.), ou seja, há uma reprodução das regras por adaptação (e.g., Thelen, 1999; Streeck & 

Thelen, 2005). 

7.5.1.2. Circular Normativa n.º 11/2009, de 2 de dezembro de 2009, e Circular 

Normativa n.º 3/2011 de 10 de janeiro de 2011: estrutura de centros de resultados a 

adotar nos cuidados primários dos hospitais ULS 

A ACSS aditou ao PCAH (3.ª ed.) regras específicas para os hospitais ULS através da 

emissão da Circular Normativa n.º 11/2009 de 2 de dezembro de 2009: estrutura de centros de 

resultados a adotar pelos hospitais ULS (Ministério da Saúde, 2009b). Note-se o conceito de 

centros de resultados, pela primeira vez, em lugar do anterior conceito de secções 

homogéneas (centros de custos). Com este normativo, foram estruturados os centros de 

resultados em Agrupamentos de Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde com suas 

unidades funcionais e Recursos Assistenciais Partilhados) e Unidade de Saúde Pública. Estas 

regras estabeleceram uma subdivisão em mais de dez centros de custos para cada centro de 

saúde, dependendo do número de Unidades de Saúde Familiar e do número de Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados. Conforme com esta evidência, a ACSS emitiu mais um 

aditamento normativo que deu continuidade à instituição PCAH (3.ª ed.) através deste 

mecanismo de ajustamento e expansão (e.g., Mahoney, 2000; Mabee, 2011). 

A razão principal para a emissão da Circular Normativa n.º 11/2009, de 2 de dezembro 

de 2009, foi a necessidade de fazer refletir na contabilidade analítica o processo em curso para 

a integração de cuidados primários, diferenciados e continuados em hospitais ULS (Ministério 

da Saúde, 2009b). Desta forma, a mudança organizacional associada à criação de hospitais 

ULS implicou uma mudança consequente na CG (e.g., Hopwood, 1987; Jones & Mellett, 

2007; Hsu & Qu, 2012). Neste pressuposto, foram três os objetivos específicos deste 

normativo. Primeiro, permitir a imputação dos proveitos e custos incorridos ao nível dos 

cuidados de saúde primários. Segundo, poder dotar os hospitais ULS de uma desagregação 

uniforme por centros de resultados (custos e proveitos). Por fim, ser utilizada 

temporariamente até definição futura de um plano de contabilidade analítica para os hospitais 

ULS. Assim, estas unidades de saúde, que já dispunham do PCAH (3.ª ed.) para os cuidados 

hospitalares, passaram a alargar este tipo de contabilidade à atividade dos centros de saúde 

que nunca tiveram um plano semelhante ao dos hospitais. Este facto traduz a importância das 
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especificidades de cada organização hospitalar (no caso os hospitais ULS) no processo de 

mudança (e.g., Ballantine et al., 1998; Cardinaels et al., 2004; Simões, 2006). 

Com a emissão da Circular Normativa n.º 3/2011, de 10 de janeiro de 2011, a ACSS 

pretendeu um novo ajustamento da estrutura preconizada na anterior Circular Normativa n.º 

11/2009, de 2 de dezembro de 2009, nomeadamente acrescentar a possibilidade de existirem 

mais do que um agrupamento de cuidados de saúde primários nos hospitais ULS (Ministério 

da Saúde, 2011b). De acordo com este normativo, esta necessidade ocorreu porque foram 

sendo criados novos hospitais ULS que, entre outras novas características e particularidades, 

integraram mais que um agrupamento de cuidados primários. A Tabela 7.11 exemplifica esta 

mudança na estrutura de centros de resultados.  

Tabela 7.11. Centros de resultados nas Circulares Normativas n.º 11/2009 e n.º 3/2011 

Circular Normativa n.º 11/2009  Circular Normativa n.º 3/2011 

127-Agrupamento de Cuidados de Saúde  

1271-Centros de Saúde 

127101-Centro de Saúde A 

1271011-Unidades Funcionais 

12710111-Unidades de Saúde Familiar 

127101111-USF A 

127101112-USF B 

… 

127-Agrupamento de Cuidados de Saúde  

1271-Agrupamento A 

12711-Centros de Saúde 

1271101-Centro de Saúde A 

12711011-Unidades de Saúde Familiar 

1271101101-USF A 

1271101102-USF B 

… 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2009b) e Ministério da Saúde (2011b) 

 

A par da alteração exemplificada na Tabela acima, as mudanças na Circular 

Normativa n.º 3/2011, de 10 de janeiro de 2011, também incluíram um ajustamento na 

distribuição ao nível das Unidades de Cuidados na Comunidade (Ministério da Saúde, 2011b). 

Esta atualização da normalização visou melhorar a monitorização da atividade e a 

comparação institucional, entendendo-se como essencial face ao modelo de financiamento dos 

hospitais ULS que se baseia em contratos-programa. Este normativo, tal como também havia 

plasmado a anterior Circular Normativa n.º 11/2009, de 2 de dezembro de 2009, assumiu-se 

como mais uma base para uma futura, mas adiada, implementação de um Plano de 

Contabilidade Analítica adequado às especificidades destes hospitais ULS. Realce-se que esta 

Circular Normativa n.º 3/2011, de 10 de janeiro de 2011, ajustou, pela primeira vez, uma 

outra Circular Normativa que, por sua vez, havia aditado o PCAH (3.ª ed.), mas sem alterar 

significativamente a trajetória. A estratégia do agente emissor dos normativos tende a adaptar 

a instituição existente, através de pequenos incrementos de novos elementos institucionais, 

reforçando-a com este mecanismo de feedback positivo (e.g., Thelen, 1999; Djelic & Quack, 

2007; Mabee, 2011). Ainda segundo o mesmo documento, um Grupo de Trabalho para a 
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Melhoria do Reporte Financeiro dos Hospitais ULS também colaborou nesta mudança. Este 

resultado evidencia uma envolvência alargada de agentes sociais que a literatura (e.g., Meyer 

& Rowan, 1991; Modell, 2001) considera essencial para atingir objetivos de legitimidade 

social em coexistência com objetivos de eficiência. 

7.5.1.3. Circular Normativa n.º 27/2011 de 28 de maio de 2011: reporte mensal de custos 

diretos por secções homogéneas 

A Circular Normativa n.º 27/2011, de 28 de maio de 2011, estabeleceu que os ficheiros de 

custos diretos mensais passaram a ser de reporte obrigatório, até ao dia 20 de cada mês 

(Ministério da Saúde, 2011c). De acordo com este normativo, a obrigatoriedade de reporte 

dos custos diretos mensais havia sido imposta pelo Ofício Circular n.º 01805, de 27 de janeiro 

de 2009, em termos de contas agregadas da contabilidade financeira. Contudo, no que se 

refere aos custos diretos por centros de custos do PCAH (3.ª ed.), os sistemas de informação 

na ACSS só o tornaram possível em 2011 em formato XML. Assim, cada instituição 

hospitalar do SNS, para além do balancete, balanço e demonstração de resultados por 

naturezas (todos em formato XML), ficou obrigada também ao envio, via serviços on-line, 

dos custos diretos conforme centros de custos do PCAH (3.ª ed.). Esta última Circular 

Normativa está na senda das sequências pontuais e graduais de autorreforço das regras 

precedentes de uma trajetória histórica (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005; Djelic & 

Quack, 2007). 

A Circular Normativa n.º 27/2011, de 28 de maio de 2011, reconheceu que as 

mudanças constantes na matriz produtiva dos hospitais criam problemas de mapeamento dos 

centros de custos, conforme com as dificuldades que tem aludido a literatura (e.g., Ballantine 

et al., 1998; Cardinaels et al., 2004; Hyvönen et al., 2006; Järvinen, 2006). Por essa razão, 

esta norma condicionou o envio mensal do ficheiro a uma validação prévia do mapeamento de 

códigos de centros de custos (Ministério da Saúde, 2011c). Tendo sido interrompido, em 

2011, por parte da ACSS, o pedido da contabilidade analítica anual referente a 2010, 20 de 

outubro de 2011 foi a data-limite estabelecida aos hospitais para mapearem os centros de 

custos de 2010 e efetuarem o upload, em formato XML, dos 12 ficheiros de custos diretos 

mensais relativos ao ano 2010. Quanto ao ano 2011, o normativo estabeleceu as datas-limite 

para envio dos primeiros 10 ficheiros, relativos aos primeiros 10 meses de 2011: até ao dia 20 

de novembro de 2011, iniciando-se, a partir desta data, uma regularidade de envio mensal. 
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O manual do utilizador (módulo de upload de custos diretos) reconheceu que teve de 

ser implementada uma ferramenta informática para permitir a cada instituição mapear a 

correspondência dos seus próprios centros de custos com os centros de custos oficiais do 

PCAH (3.ª ed.) a fim de permitir a comparabilidade necessária (Ministério da Saúde, 2011g). 

Trata-se da conhecida interação, referida por diversos autores (e.g., Johnson & Kaplan, 1987; 

Burns & Vaivio, 2001; Wagner et al., 2011), entre os SCG e as tecnologias de informação de 

suporte. Assim, de acordo com esse manual e em função do novo sistema de informação 

central da ACSS, cada instituição hospitalar valida, via serviços on-line, o mapeamento dos 

centros de custos no início de cada ano (a partir de 2012). Essa validação é feita antes de se 

efetuar o upload mensal dos custos diretos, havendo a possibilidade de adicionar e validar 

novos centros de custos durante o ano.  

A razão apontada pela ACSS para a recolha de custos diretos mensais por centros de 

custos foi a necessidade de monitorização central do desempenho económico-financeiro de 

cada hospital (Ministério da Saúde, 2011g). Acresce que se revelou prevalecente a 

importância atribuída aos custos diretos, em detrimento da arbitrariedade e dificuldade de 

aplicação de procedimentos de repartição de custos indiretos conforme PCAH (3.ª ed.). Note-

se como esta pequena mudança incremental, protagonizada pela Circular Normativa n.º 

27/2011, de 28 de maio de 2011, foi suficiente para quebrar a rotina, com mais de 10 anos, de 

reporte anual de contabilidade analítica com os custos indiretos repartidos pelo método das 

secções homogéneas. No entanto, o PCAH (3.ª ed.) continuou em vigor em resultado de um 

processo de mudança incremental, isto é, trata-se de mais uma sequência de autorreforço (e.g., 

Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) que, mais uma vez, se enquadra numa reprodução por 

adaptação (Streeck & Thelen, 2005).  

Acresce que, nesta fase, entre 2010 e 2011, também a estrutura organizacional ao nível 

do setor organizacional estava em processo de mudança com a criação de serviços partilhados 

(e.g., Grant et al., 2007) de planeamento, avaliação do desempenho e controlo de gestão nos 

estabelecimentos do SNS, através da entidade Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS EPE), conforme Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março de 2010, e o Decreto-Lei n.º 

108/2011, de 17 de novembro de 2011 (Ministério da Saúde, 2010 e 2011e). Recorde-se que 

as razões para a criação da SPMS foram a necessidade de criar novas regras e novas rotinas 

organizacionais para uma gestão partilhada de recursos, contribuindo para a reorganização 

hospitalar e a reforma do SNS conforme programa do XVIII Governo Constitucional. Por 

isso, a contabilidade interage com o seu contexto (Caria & Rodrigues, 2014). É esta interação 
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entre instituições que reproduz uma ordem social e seus significados (Hallett & Ventresca, 

2006). 

7.5.2. Os efeitos das alterações das regras nas práticas 

Tal como no subponto anterior, os efeitos sobre as práticas decorrentes das alterações às 

regras que aditaram o PCAH (3.ª ed.) também distinguem as mesmas Circulares Normativas, 

usando a mesma sequência de subpontos apresentados nas regras do subponto 7.5.1. 

7.5.2.1. Circular Normativa n.º 8/2009 de 21 de outubro de 2009: classificação de secções 

homogéneas nos cuidados de saúde mental 

Conforme foi referido anteriormente, foi o plano de ação 2007-2016 para a reestruturação e 

desenvolvimento dos serviços de saúde mental em Portugal, desenvolvido pela Comissão 

Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental (Ministério da Saúde, 2007e), 

que motivou a emissão da Circular Normativa n.º 8/2009 de 21 de outubro de 2009. Ora, 

criadas as regras, a sua aplicação prática nos hospitais mereceu as seguintes observações: 

Na área da saúde mental, a ACSS criou uma circular [Circular Normativa n.º8/2009] com 

grandes desdobramentos de centros de custos, mas, a meu ver, não vejo grande utilidade no que 

foi feito e até fiquei sem perceber que valor acrescentou aquela Circular ao que já existia no 

plano. 

RSF (EPE) 14 

No final de 2009, a ACSS publicou uma adenda ao PCAH – Circular Normativa 

n.º8/2009/UOGF de 21/10/2009 – em termos de saúde mental, que só veio complicar o sistema. 

Desdobraram imenso a atividade de psiquiatria que não trouxe grandes benefícios. Se já é tão 

complicado afetarmos os custos às valências, dentro da mesma valência ter de estar a afetar 

custos ao nível da pedopsiquiatria e ainda por tipos de patologias, dentro da psiquiatria geral 

distinguir alcoolismo, entre outros, enfim. 

TSSF (EPE) 1 

 

Os hospitais generalistas identificaram inoperacionalidade e inutilidade associadas a 

tamanha subdivisão de centros de custos numa só área médica. De facto, uma subdivisão da 

área da psiquiatria e saúde mental em 80 centros de custos possíveis (Ministério da Saúde, 

2009a) implica, necessariamente, dificuldades de repartição de custos. Outro dos 

entrevistados, num hospital especializado em psiquiatria e saúde mental, também confirmou 

que nem sequer criaram os centros de custos indicados pela ACSS na Circular Normativa n.º 

8/2009, de 21 de outubro de 2009, por causa da arbitrariedade das repartições: 

Queremos menos centros de custos [que os da Circular Normativa n.º 8/2009] para evitar fazer 

tantas repartições. Depois, é a realidade deste hospital que não tem nada que ver com os outros. 

Repare que os outros hospitais têm custos comuns que repartem por muitas valências. Ora, nós, 
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aqui, temos custos comuns que são todos para a nossa única valência [psiquiatria e saúde 

mental]. 

RSPCG (EPE) 7  
 

Conforme evidenciado, cada hospital aplicou as regras de forma diferenciada, não 

criando parte dos centros de custos identificados na Circular Normativa n.º 8/2009, de 21 de 

outubro de 2009, mesmo tendo atividade para isso, por os considerarem irrelevantes face às 

características da sua produção ou às dificuldades de repartição. Houve, de facto, um 

fenómeno de loose coupling, dado que os comportamentos práticos não atenderam aos 

objetivos das regras sobre os desdobramentos de centros de custos (e.g., McGowan & 

Klammer, 1997; Granlund, 2001; Grabski et al., 2010). O resultado também confirma, mais 

uma vez, as dificuldades de mensuração em setores de elevada complexidade, nomeadamente 

a atividade hospitalar (e.g., Ballantine et al., 1998; Malmi, 1999; Kantola & Järvinen, 2012). 

Tendo a Circular Normativa n.º 8/2009, de 21 de outubro de 2009, surgido em resposta 

a um plano de ação elaborado por uma Comissão, composta por médicos, evidenciou-se que 

os executantes da CG em cada hospital desconsideraram grande parte dos centros de custos 

identificados. Ora, em relação à desagregação em centros de custos, também os entrevistados 

na ACSS admitiram o seguinte: 

O PCAH [3.ª ed.] é obrigatório, mas os hospitais podem abrir os centros de custos que quiserem, 

desde que, depois, tenham uma tabela que reconverta para os outputs que a ACSS pede […]. Na 

ACSS, há dúvidas sobre se se deve desagregar ou comprimir mais o PCAH [3.ª ed.]. Apesar de 

ele já estar bastante desagradado, sei que há hospitais que continuam a criar novos centros de 

custos para juntar às duas ou três centenas que já têm criados. A dificuldade para os hospitais 

que desagregam em demasia os centros de custos é ter de os voltar a agregar nos códigos que a 

ACSS pede. 

ACSS 2 

Por exemplo: importam os dados e o template diz que têm 400 centros de custos. Ora, aqueles 

400 centros de custos de determinado hospital têm que caber nos cerca de 140 oficialmente 

trabalhados pela ACSS. É que a ACSS só aceita que os custos sejam enviados agregados 

naqueles cerca de 140 e não mais. Os hospitais têm, de alguma forma, de mapear os centros de 

custos internos para os da ACSS, ou seja, para os oficiais do PCAH [3.ª ed.].  

ACSS 3 

 

Esta evidência demonstra que o nível de desagregação da Circular Normativa n.º 

8/2009, de 21 de outubro de 2009, teria de ser do interesse de cada hospital, já que a ACSS, 

apesar de ter emitido as regras com a possibilidade de desagregação, em resposta à Comissão 

atrás referida, também admitiu não trabalhar tal número de centros de custos. 
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7.5.2.2. Circular Normativa n.º 11/2009, de 2 de dezembro de 2009, e Circular 

Normativa n.º 3/2011 de 10 de janeiro de 2011: estrutura de centros de resultados a 

adotar nos cuidados primários dos hospitais ULS 

À semelhança da Circular Normativa n.º 8/2009, de 21 de outubro de 2009, para a psiquiatria 

e saúde mental, as regras das Circulares Normativas n.º 11/2009, de 2 de dezembro de 2009, e 

n.º 3/2011, de 10 de janeiro de 2011, indicaram as possibilidades de criação de centros de 

custos nos cuidados primários (centros de saúde) que integram os hospitais ULS. Nestes 

hospitais, a implementação prática destas regras foi comentada assim: 

Criamos os centros de custos para os nossos centros de saúde, conforme circulares que nos 

mandaram, mas muitos dos que criamos parecem estar a mais. Alguns deles nem sequer têm 

movimentos. […] Criamos centros de custos para as UCSP e para as UCC, por exemplo, mas 

agora reparamos que não temos lá movimentos. 

TSSPCG (EPE) 2 

 

A evidência nesta área médica demonstra que o nível de desagregação em centros de 

custos nos centros de saúde não foi implementado na prática. Por conseguinte, a discussão 

teórica feita atrás, com relação às práticas associadas à Circular Normativa n.º 8/2009, de 21 

de outubro de 2009, também é corroborada na implementação prática das Circulares 

Normativas n.º 11/2009, de 2 de dezembro de 2009, e n.º 3/2011 de 10 de janeiro de 2011. 

Este acumular de situações sugere que as regras não se compaginam com as necessidades e 

dificuldades práticas, evidenciando que precisam de ser ajustadas ou melhoradas (e.g., van der 

Steen, 2009; Coyte et al., 2010). Este loose coupling nos hospitais ULS também advém do 

próprio modelo de financiamento, cujo objeto de preço não condiz com o objeto de custos do 

PCAH (3.ª ed.) e adendas, retirando-lhe o interesse prático. Nos hospitais ULS, os preços de 

financiamento foram estabelecidos em contrato-programa por um modelo de capitação com 

base na população residente, ou seja, ainda mais desajustado dos objetos de custo do PCAH 

(3.ª ed.) aditado pelas Circulares Normativas n.º 11/2009, de 2 de dezembro de 2009, e n.º 

3/2011 de 10 de janeiro de 2011. Os entrevistados nestes hospitais ULS enfatizaram esta 

situação: 

As ULS não têm um contrato-programa por GDH, por consultas ou outros objetos como se passa 

nos hospitais. Recebem €X por cada habitante e não pela produção realizada. […] o proveito é 

por residente, isto é, recebe-se por capitação. As variáveis utilizadas para o cálculo da capitação 

foram relacionadas com aspetos demográficos específicos, índices de envelhecimento, etc., 

excluindo, total e completamente, o custo de um doente da instituição. 

RSPCG (EPE) 4 

 

Face a esta evidência, a necessidade de inter-relação a que tem aludido a literatura 

(e.g., Costa et al., 2008; Conrad & Uslu, 2011; Hsu & Qu, 2012; Major & Cruz, 2013), entre 
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modelos de financiamento e SCG, fica comprometida na medida em que os objetos de custo 

da NCG, dependentes da organização em centros de custos, não têm uma relação clara com os 

objetos de preço nos modelos de financiamento. 

7.5.2.3. Circular Normativa n.º 27/2011 de 28 de maio de 2011: reporte mensal de custos 

diretos por secções homogéneas 

Perante a nova orientação da ACSS, através da Circular Normativa n.º 27/2011, de 28 de 

maio de 2011, aplicável aos hospitais SPA e EPE (exceto hospitais PPP), explanar os efeitos 

nas práticas decorrentes das alterações nas regras passa por abordar três aspetos essenciais em 

cada hospital: a implementação prática das novas regras para reporte de custos diretos à 

ACSS, as dificuldades na classificação de custos quanto ao modo de imputação (diretos e 

indiretos) e a discussão de métodos alternativos ao custeio por secções homogéneas. Por 

conseguinte, as três secções de texto seguintes tratam estes aspetos separadamente. 

Implementação prática de novas regras para reporte de custos diretos à ACSS 

Em 2011, a ACSS deixou de solicitar aos hospitais a contabilidade analítica anual, que incluía 

a repartição de custos indiretos pelo método das secções homogéneas conforme PCAH (3.ª 

ed.) e adendas, instituindo, em seu lugar, um novo processo de recolha (Ministério da Saúde, 

2011c). Os entrevistados na ACSS esclareceram esta mudança, introduzida pela Circular 

Normativa n.º 27/2011, de 28 de maio de 2011, tanto em termos de dados recolhidos como em 

termos de sistemas de informação de suporte: 

Para efeitos de contabilidade analítica, a ACSS já não liga nenhuma ao SIDC. A ACSS define os 

outputs que quer recolher dos hospitais e os hospitais adaptam-se como querem. Daí, a ACSS ter 

começado a insistir no envio da contabilidade dos custos diretos mensais, permitindo o controlo 

mensal, pelo menos, por linhas de atividade. 

ACSS 2 

Neste ano de 2011, a ACSS está a trabalhar a fundo na recolha mais correta dos custos diretos. 

[…] A ACSS está a investir nesta ferramenta [nova aplicação informática na ACSS] relativa aos 

custos diretos, apesar de [ainda] ter uma desvantagem: falta a produção [unidades de imputação]. 

[…] Hoje em dia, o processo até pode ser feito quase de forma automática porque a quase 

totalidade dos dados [custos diretos] são recolhidos através de uploads feitos pela própria 

instituição, já nem sequer é por e-mail [ficheiros Excel]. A instituição hospitalar aloja a 

informação diretamente na própria base de dados. 

ACSS 3 

 

Esta evidente mudança de comportamento da ACSS, interrompendo a solicitação da 

contabilidade analítica anual conforme PCAH (3.ª ed.) e adendas, refletiu a consciência sobre 

o nível de arbitrariedade nas repartições dos custos indiretos que a normalização não 
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conseguiu evitar. A falta de tempestividade da informação produzida também foi uma forte 

razão evocada pela ACSS para esta mudança. Além disso, alguns hospitais, por terem 

sistemas informáticos diferenciados (ERP, por exemplo), teriam de enviar a informação num 

output uniforme a ponto de ser trabalhável nos serviços centrais do Ministério da Saúde 

(ACSS). Ora, atendendo a que estas dificuldades têm sido evidenciadas em diversos casos de 

hospitais referidos pela literatura (e.g., Ballantine et al., 1998; Simões, 2004), pode 

interpretar-se que se trata de uma limitação de difícil resolução associada à complexidade do 

setor (Malmi, 1999; Cardinaels et al., 2004). Esta modernização do processo de reporte 

obrigatório à ACSS – de ficheiros Excel enviados por email para sistemas upload – traduz a 

influência dos sistemas de informação na mudança operacional em CG (e.g., Burns & Vaivio, 

2001; Sulaiman & Mitchel, 2005; Wagner et al., 2011). 

Também nos hospitais, diversos entrevistados confirmaram a quebra da rotina de 

envio da contabilidade analítica anual (custos anuais diretos e indiretos por centros de custos 

conforme método das secções homogéneas) e a mudança relativa à Circular Normativa n.º 

27/2011 de 28 de maio de 2011 (apenas custos diretos por centros de custos, mas mensais): 

[…] posso referir como mudança o facto de agora nos estarem a pedir custos diretos mensais que 

antes não sucedia. Tradicionalmente, a contabilidade analítica era pedida uma vez por ano. […] 

Foi a ACSS que ditou que queria os custos diretos e que disse que era necessário um 

mapeamento dos centros de custos dos hospitais para os custos diretos. 

RSF (EPE) 19 

Já enviamos [em finais de 2011] os custos diretos mensais [relativos ao ano 2010], por centros de 

custos, em formato XML como a ACSS pediu este ano, e vamos enviar também os custos diretos 

mensais de 2011. […] Este ano, a ACSS nem sequer pediu a contabilidade analítica anual. Mas, 

como pediu os custos diretos mensais em XML, possivelmente vão fazer diferente. Costumavam 

pedir esse ficheiro no Verão. Como estamos no fim do ano, deduzo que já não vão pedir. 

RSF (EPE) 22 

 

Com base nesta evidência, os hospitais deixaram de repartir os custos indiretos pelo 

método das secções homogéneas, conforme PCAH (3.ª ed.) e adendas, para efeitos de reporte 

à ACSS. O agente com poder sobre os hospitais públicos decidiu alterar uma rotina e os 

agentes dependentes atuaram em conformidade com a relação de dependência de recursos 

envolvida (Pfeffer & Salancik, 2003; Weech-Maldonado et al., 2012). Tratou-se de um corte 

efetivo na rotina de reporte anual de custos indiretos. Esta quebra da prática anual, conforme 

com a mudança nas regras prevista na Circular Normativa n.º 27/2011 de 28 de maio de 2011, 

não significou a desinstitucionalização da imputação anual de custos indiretos pelo método 

das secções homogéneas. Os custos diretos, anuais ou mensais, fazem parte do método de 

qualquer custeio. Além disso, a imputação anual ou mensal dos custos indiretos, pelo método 

das secções homogéneas ou outro, não foi vedada aos hospitais que a julguem pertinente em 
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termos internos. Simplesmente deixou de ser solicitado o envio anual de custos indiretos, 

tendo-se iniciado um reporte mensal de custos diretos por secções homogéneas. A própria 

ACSS também pode optar por aplicar centralmente a repartição dos custos indiretos, dadas as 

dificuldades na repartição destes custos indiretos quando eram reportados pelos hospitais. 

Contudo, os hospitais apontaram problemas em conseguir alocar corretamente os custos 

diretos pelos centros de custos, por um lado, e dificuldades para conferir os centros de custos 

das faturas num horizonte temporal tão reduzido (até ao dia 20 do mês seguinte), por outro: 

[…] há custos que não conseguimos imputar num primeiro momento a cada uma das valências. 

Criamos uma conta “saco” de custos comuns para esse efeito. No final do ano, em função da 

atividade, das horas ocupadas por gabinete ou do que seja, faz-se a repartição destes custos para 

se chegar ao melhor ajustamento possível. Ora, atualmente, a ACSS começou a pedir custos 

diretos mensais. Nós vamos responder, porém, como não sabemos de que valência aqueles 

custos são, vamos “chutá-los” para um qualquer.  

RSF (EPE) 19 

[…] a ACSS começou a fazer a recolha dos custos diretos mensais que é uma trapalhada, digo-o 

já, porque a contabilidade analítica, contrariamente à contabilidade geral, não é fechada num 

mês. (…) nós registamos faturas em receção e conferência, muitas delas que são colocadas num 

centro de custos 9. Só depois é que essas faturas vão para uma central de exames que confere e 

coloca o centro de custos. Pode acontecer que uma fatura de fevereiro só tenha os centros de 

custos conferidos em abril ou maio, por exemplo. Ora, com estes desfasamentos, a contabilidade 

analítica mensal não dá nada. 

TSSF (EPE) 1 

 

De acordo com esta evidência, confirmam-se as dificuldades de mensuração do custeio 

hospitalar, mesmo nos custos diretos (e.g., Ballantine et al., 1998; Malmi, 1999; Kantola & 

Järvinen, 2012). Apesar do método das secções homogéneas continuar nas regras do plano, a 

Circular Normativa n.º 27/2011, de 28 de maio de 2011, implicou um nítido declínio 

funcional desta prática organizacional que traduz dissipação e tendência para 

desinstitucionalização (Oliver, 1992). Acresce que grande parte dos entrevistados assumiu 

que trabalhava a repartição anual dos custos indiretos pelo método das secções homogéneas, 

apenas para reportar à ACSS por obrigação hierárquica legal decorrente da relação de 

dependência de recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010), dado que 

internamente não era útil à gestão, conforme relato seguinte: 

Este ano [2011], a ACSS ainda nem sequer pediu a contabilidade analítica anual. Só quando eles 

pedirem é que a fazemos e enviamos. É que são eles que nos enviam um layout – suporte 

informático – para nós preenchermos. Por isso, nem sequer arriscamos em fazê-lo antes deles 

pedirem. Essa contabilidade analítica, internamente, não tem nenhuma utilidade. 

RSF (EPE) 4 

 

Na verdade, como já havia sido referido anteriormente, alguns hospitais mostraram 

estar mais preocupados em trabalhar os custos diretos para efeitos de gestão interna do que os 

custos indiretos conforme normalização. Esta aposta nos custos diretos para apoiar a 
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contabilidade financeira e construir informação de gestão apenas nessa base, em detrimento 

da arbitrariedade provocada pela repartição de custos indiretos, ficou demonstrada nas 

seguintes afirmações de um executante num hospital: 

Nos serviços financeiros produzimos um tableau de bord mensal por serviço onde incluímos os 

custos diretos e a produção estatisticamente apurada. […] Neste hospital, em termos de 

contabilidade analítica, o tableau de bord é o instrumento de gestão interna com os custos diretos 

por serviços comparados com um período homólogo, incluindo estatística do movimento 

assistencial por serviço. 

RSF (EPE) 14 

 

Apesar dos hospitais PPP não estarem abrangidos pela Circular Normativa n.º 

27/2011, de 28 de maio de 2011, a tendência de aposta nos custos diretos também foi 

evidenciada nos hospitais PPP entrevistados que procuram associar estes custos a cada utente 

e em tempo quase real: 

Temos apenas custos diretos na nossa contabilidade analítica. Os custos indiretos, neste 

momento, não são distribuídos. Nesta fase, o que queremos é ter o máximo possível de custos 

diretos por utente. 

RSF (PPP) 12 

 

Os entrevistados também esclareceram que a opção por custos diretos decorre do facto 

das imputações de custos indiretos gerarem problemas de fiabilidade que, por sua vez, 

dificultam a responsabilização por centros de custos: 

Em termos de responsabilização dos serviços, aquilo que nós queremos é que eles se 

responsabilizem pelos custos diretos ou por uma determinada quantidade que origina esses 

custos e que depende de uma ação direta deles. 

RSF (EPE) 3 

 

A evidência desta evolução – maior preponderância à utilidade instrumental dos custos 

diretos – está de acordo com alguns desenvolvimentos da teoria institucional (e.g., Dillard et 

al., 2004; Sharma et al., 2010), segundo os quais a mudança pode ser iniciada ao nível do 

setor organizacional (caso do IGIF que impôs o PCAH com o método das secções 

homogéneas). Contudo, perante alterações contextuais ao longo do tempo, também podem ser 

as organizações individuais (caso dos hospitais que demonstraram ser-lhes mais útil trabalhar 

custos diretos) a influenciar a mudança ao nível do setor organizacional (ACSS passou a 

apostar também nos custos diretos). O IGIF/ACSS (nível do setor organizacional) influenciou 

as práticas organizacionais dos hospitais (nível organizacional) e vice-versa (e.g., Ruef & 

Scott, 1998; Dillard et al., 2004). 
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Dificuldades na classificação de custos quanto ao modo de imputação 

A afetação dos custos diretos por centros de custos é problemática nos hospitais face às 

limitações dos sistemas de informação implementados. Estas dificuldades associam-se a um 

problema estrutural de falta de modernos sistemas de informação integrados: 

Fizemos uma tentativa de tratar apenas custos diretos, numa determinada especialidade do 

serviço de urgência, porém o desfasamento era de tal forma grande que se percebia, de imediato, 

que os dados [custos diretos] dos centros de custos [retirados do módulo de contabilidade 

analítica do SIDC] não eram fiáveis. 

RSPCG (EPE) 1 

 

Também há hospitais com entendimentos concetuais e procedimentos distintos, a 

ponto de transformarem, “artificialmente”, custos técnica e concetualmente indiretos em 

custos que chamam diretos, apesar de terem usado bases de imputação: 

Em termos de contabilidade analítica, neste hospital, há uma grande preocupação em imputar a 

grande maioria dos custos diretamente. […] neste momento, mesmo para os gastos com o 

pessoal administrativo foi definido um critério de imputação e já está imputado diretamente às 

secções produtivas. […] Repare que até os colaboradores dos serviços financeiros têm as suas 

remunerações imputadas às secções produtivas e zero nos serviços financeiros. Podemos discutir 

se se concorda ou não, mas, pelas regras da contabilidade analítica, é assim que é feito. Esta 

parametrização já está pré-definida.  

RSF (EPE) 24 

 

De acordo com esta evidência, os custos das secções de administração são imputados 

às secções clínicas de produção, passando a ser considerados custos diretos dessas secções 

clínicas. Com este procedimento, os custos indiretos são tratados como custos diretos, mesmo 

depois de terem sido usados critérios de repartição indireta em lugar de uma afetação direta. 

Na verdade, a literatura (e.g., Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2008) classifica como 

custos diretos apenas aqueles em que é possível uma afetação direta a objetos de custos, sem 

recurso a bases de imputação.  

Perante a problemática da evidência anterior em torno da classificação de custos 

diretos e indiretos por secções homogéneas hospitalares (principais e auxiliares), ficou claro 

que no PCAH (3.ª ed.) e respetivas adendas, assim como nas edições que lhe precederam, a 

adoção do método das secções homogéneas foi apenas parcial, pois nunca distinguiu “custos 

diretos das secções principais” de “custos diretos da produção principal objeto de custo”. Para 

explicar esta situação, utilizem-se as referências Pereira e Franco (2001) e Santos (1998), 

ambas indicadas como bibliografia do PCAH (3.ª ed.) nesta adaptação do método das secções 

homogéneas aos gastos hospitalares (Ministério da Saúde, 2004e e 2007c). Ora, aquelas 

referências teórico-técnicas distinguem duas fases essenciais do método: primeiro, a 

elaboração de mapas do custo total das secções homogéneas (principais e auxiliares); 
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segundo, a elaboração de mapas do custo da produção principal. Nenhuma edição do PCAH 

fez a distinção entre “secção principal” e “produção principal” pela seguinte razão: como a 

produção (n.º de doentes internados, n.º de consultas, n.º de urgências, n.º de MCDT, etc.) foi 

considerada unidade de obra ou imputação das secções, o custo unitário de cada unidade de 

obra ou de imputação por secção correspondeu ao “custo médio da produção principal”, sem 

passar pela segunda fase do método das secções homogéneas. Ou seja, no PCAH, os custos 

diretos são todos das secções e não se preveem outros custos diretos para outros objetos de 

produção. 

Toda a evolução do PCAH, assim como os POCSS/80 e POCSS/91 que lhe 

precederam apenas aplicou a primeira fase do método das secções homogéneas, determinando 

custos médios de secções por unidades de obra ou de imputação (n.º de doentes, n.º de dias, 

n.º de consultas, etc.). Por isso, o PCAH não distinguiu “custos diretos das secções principais” 

de “custos diretos da produção principal objeto de custo”. Perante isto, basta tentar 

considerar-se cada “doente com nome” ou cada GDH específico (médico ou cirúrgico) como 

objetos de custo da produção principal para que o plano atual não responda. Constatou-se, 

assim, que o método das secções homogéneas do PCAH foi apenas parcialmente adaptado aos 

serviços hospitalares, dado que não explorou os custos da produção principal objeto de custos. 

Não é o método das secções homogéneas em si que não permite o cálculo de custos para o 

objeto de custo “doente com nome” ou outro objeto de custos. É a aplicação parcial do 

método no PCAH que optou por determinar apenas custos médios por unidades de obra ou de 

imputação das secções, sem explorar a parte dos custos da produção principal objeto de 

custos. Por isso, há que distinguir o método em si, da forma como o método foi adaptado ao 

PCAH.  

Método das secções homogéneas versus métodos de custeio alternativos 

Como foi referido antes, os custos unitários a que se refere o PCAH são médias por unidades 

de obra ou de imputação das secções (que coincidem com as unidades de produção). Então, 

cada doente real (com nome), embora possa ter registos clínicos ou de enfermagem sobre 

consumos específicos, não é considerado como objeto de custos diretos de produção. Porém, 

era possível afetar gastos diretamente aos doentes, da mesma forma que se fazem diversos 

registos clínicos individualizados por doente. Neste sentido, alguns entrevistados nos 

hospitais propuseram um sistema de custeio direto com natural padronização de algumas 

componentes de custos:  
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Se é para se ter uma contabilidade analítica por doente saído, temos que fazer uma abordagem 

diferente do sistema. O doente teria de se fazer acompanhar logo pelos custos. É aqui que entra o 

conceito de padrões técnicos. Se eu quero ter uma noção do custo de um doente à saída, não 

posso estar meses à espera que a contabilidade analítica se faça, com base em custos e 

estatísticas anuais […], já não preciso de estar à espera das imputações a posteriori. 

RSF (EPE) 16 

Para ter interesse, a contabilidade analítica deveria focar-se em cada doente. […] Se um doente 

vem ao hospital colocar uma prótese, à saída temos logo de saber exatamente o que ele custou. 

RSF (EPE) 19   

 

Para a implementação nos hospitais de um custeio direto com padronização de alguns 

gastos, a normalização poderia explorar diferentes objetos de custo (GDH, episódios, 

tratamentos, MCDT ou outros procedimentos) potencialmente prestados a cada doente real 

(com nome), conforme tem aludido alguma literatura (e.g., Santana, 2005; Costa et al., 2008). 

Cada doente pode necessitar de um conjunto diferente de procedimentos, mas a cada doente 

podem ser imputados procedimentos similares com um custo padrão técnico previamente 

definido, desde que esses procedimentos fossem objeto de custos diretos reais ou padrão. 

Juntando o custo dos diversos procedimentos que cada doente consumiu, poder-se-ia 

determinar custos padrão por doente e, depois, por serviço. Os entrevistados referiram ter 

conhecimento que o sistema de custeio direto com padronização de custos está em uso 

corrente nas unidades de saúde privadas, partindo de um custeio por centros de custos 

(secções): 

Nos serviços de saúde privados, fatura-se por doente […]. Partem de um custeio por secções com 

componentes de custo padrão técnico. 

RSF (EPE) 16 

 

Neste contexto, os entrevistados confirmaram a pouca utilidade instrumental da 

informação intempestiva conforme PCAH (3.ª ed.). Para ultrapassar a situação, a 

implementação de um custeio direto com padronização de algumas componentes de custo, à 

semelhança daquilo que é prática em hospitais privados que faturam por doente, foi uma 

solução diversas vezes referida: 

[…] um hospital privado não usa este tipo de custeio. Eles têm outro detalhe que é quase como 

que o próprio doente em si fosse uma folha de obra. Uma fatura detalhada por doente que inclui 

todos os custos. 

RSF (EPE) 20 

De facto, é um bocado assustador pensar que, neste hospital e neste momento, não se sabe 

quanto custa um exame. Porém, se estamos neste mês de 2011, para que é que me serve saber 

quanto custou há um ano atrás? O que interessava era saber agora.  

RSPCG (EPE) 6 

 

Os objetos de preço do modelo de financiamento dos hospitais não condizem com os 

custos médios unitários por secções porque a contabilidade conforme PCAH (3.ª ed.) não 
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apresenta condições para isso. Os entrevistados relataram este aspeto e salientaram que um 

sistema de custeio que permitisse descriminar os custos com um doente logo à saída do 

hospital seria muito mais útil que o sistema atual, incluindo para conhecimento do próprio 

doente: 

Era muito bom que, no momento em que é dada alta a um doente, ele pudesse conhecer, mesmo 

que apenas para informação, quanto custou ao Estado, de forma resumida. Dessa forma, o 

próprio utente valorizava mais os serviços. Essa é que seria uma contabilidade analítica a sério. 

Os modelos de financiamento também poderiam assim ser corrigidos. Os preços são muito 

convencionados porque, entre outros fatores, também há falta deste tipo de contabilidade 

analítica para os sustentar, como mais um argumento. 

RSF (EPE) 4 

 

Um método direto com padronização de algumas componentes de custos, apesar de 

não ser um custeio real e também ter algumas desvantagens (necessidade de um contínuo 

ajustamento de padrões, por exemplo), teria sempre a grande vantagem de permitir determinar 

custos de produção “aproximados” quase que em tempo real e evitar que a informação 

desagregada, gerada muito tardiamente, se tornasse intempestiva (e.g., Swain et al., 2004; 

Costa et al., 2008; Horngren et al., 2008).  

7.6. Discussão 

Este capítulo abordou as sequências de autorreforço do PCAH no período 1998-2011, ou seja, 

o estudo da NCG nos hospitais públicos portugueses desde o início do processo de 

implementação prática (em 1998) até à última Circular Normativa (em 2011). Foi explanado 

como e por que razões diversos agentes sociais, externos aos hospitais, pressionaram, direta 

ou indiretamente, para a institucionalização de práticas ou de regras de CG nestas unidades 

públicas de saúde. Conforme com a evidência empírica apresentada, os principais agentes 

sociais externos de mudança foram: o Ministério das Finanças (1998 e 1999), o Ministério da 

Saúde (1999a, 1999b, 1999c, 2000, 2003a, 2003b, 2004e, 2004h, 2005c, 2006c, 2006e, 

2007c, 2007e, 2009a, 2009b, 2011b e 2011c), incluindo os seus serviços centrais de 

contabilidade (IGIF), os Ministérios das Finanças e da Saúde (2000) e o Tribunal de Contas 

(1999). As pressões institucionalizadoras destes agentes sobre os hospitais foram efetuadas, 

maioritariamente, por via de normativos legais, embora também se tenham registado em 

relatórios formais oficiais de organismos públicos com poder de avaliação ou supervisão da 

contabilidade dos hospitais públicos. As pressões isomórficas efetuadas por força legal, 

através de Leis, Decretos-Lei, Portarias ou Despachos influenciaram a trajetória de criação e 
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evolução incremental (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Thelen, 1999; Djelic & Quack, 2007) 

das regras do PCAH. 

As sequências de autorreforço, no período 1998-2011, influenciadas pelos agentes 

sociais externos aos hospitais públicos portugueses que exerceram pressões 

institucionalizadoras sobre as regras e PCG daqueles hospitais, constam da Figura 7.6. 

 

Figura 7.6. As sequências de autorreforço do PCAH (1998-2011) 

 

Conforme Figura acima, o primeiro evento em reforço do PCAH (1.ª ed.) foi o início 

da sua implementação prática nos hospitais em 1998. Depois, entre 1998 e 2011, a emissão de 

novos diplomas legais com pormenores considerados relacionados, direta ou indiretamente, 

com o PCAH, a auditoria do Tribunal de Contas e o desenvolvimento dos sistemas de 

informação podem interpretar-se como sequências de autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; 

Peters et al., 2005) da NCG. Tais sequências de autorreforço contribuíram para a 

institucionalização do PCAH através do isomorfismo coercivo (e.g., DiMaggio & Powell, 

1991; Hyvönen et al., 2006). As regras de CG também se reforçam pelas potencialidades dos 

sistemas de informação (e.g., Burns & Vaivio, 2001; Granlund & Malmi, 2002). 

Após a primeira decisão política para criar regras de CG nos hospitais públicos 

portugueses, a revisão das mesmas, assim como a responsabilidade de conduzir a sua 

implementação nos hospitais, ocorre ao nível da estrutura do setor organizacional dos serviços 

de saúde com ascendente hierárquico direto sobre as unidades organizacionais (e.g., Ruef & 

Scott, 1998; Dillard et al., 2004). A principal razão para as sequências de autorreforço da 

NCG é a necessidade de revisão (atualização) das regras face a mudanças no contexto 

institucional. Os incrementos nunca transformaram o PCAH, antes o adaptaram aos 

problemas conjunturais (e.g., esclarecimento de procedimentos, tendência para serviços 

hospitalares de ambulatório, empresarialização dos hospitais, reorganização de áreas médicas, 

1998 2011 

1998: Ano zero da implementação do  

           PCAH (1.ª ed.) 
 1998: Decreto-Lei n.º 166/98 

  1999: Decreto-Lei n.º 35/99 
   1999: Decreto-Lei n.º 44/99 

    1999: Decreto-Lei n.º 157/99                  

     1999: Decreto-Lei n.º 374/99                  
      1999: Relatório de auditoria n.º 38/99 

      2000: PCAH (2.ª ed.) - ed. IGIF 
        2000: Portaria n.º 898/2000 

         2003: Portaria n.º 132/2003 
          2003: Decreto-Lei n.º 281/2003 

 

2004: IGIF informatiza o processo de recolha anual dos  

          elementos da contabilidade analítica 

 2004: Portaria n.º 816/2004 
  2005: Decreto-Lei n.º 233/2005 

   2006: Aplicativo “ARCA” e página “PULSAR” 

   2007: PCAH (3.ª ed.) - ed. IGIF 
    2009: Circular Normativa n.º 8/2009 

     2009: Circular Normativa n.º 11/2009 

      2011: Circular Normativa n.º 3/2011 

       2011: Circular Normativa n.º 27/2011 

 
 



 

275 

 

concentração de serviços de saúde e desenvolvimentos nos sistemas de informação) que 

foram surgindo. 

Como a natureza da prestação de serviços de saúde é mutável ao longo do tempo (e.g., 

Jones & Mellett, 2007), as regras de contabilidade também se adaptam à evolução do contexto 

histórico (e.g., Jones & Mellett, 2007; Gomes & Rodrigues, 2009). Essa revisão também é 

consequência da existência de efeitos de coordenação e aprendizagem decorrentes do 

processo de implementação prática. Esses efeitos representam uma sequência de autorreforço 

(e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) da instituição PCAH que se reproduziu para se 

adaptar através de um processo de mudança incremental cujo resultado foi a continuidade 

(Streeck & Thelen, 2005) da NCG instituída que se encontra em fase de bloqueio (Sydow et 

al., 2009). 

Apesar de o custeio por secções homogéneas não funcionar para a utilidade 

instrumental a que se propôs desde o início da normalização (PCAH), o setor organizacional 

(IGIF/ACSS enquanto serviço central do Governo) insiste na sua institucionalização porque a 

divulgação pública da informação de CG hospitalar desagregada tem uma utilidade cerimonial 

(e.g., Covaleski et al., 1996; Modell, 2001; Kaperskaia, 2008; Marriott et al., 2011). Esta 

utilidade cerimonial dá legitimidade ao setor organizacional perante o Governo que o tutela, 

os supervisores (Tribunal de Contas) e a opinião pública. Por seu turno, os hospitais públicos, 

mesmo que a informação resultante das práticas tenha insuficiências e pouca utilidade 

instrumental em termos internos, procuram cumprir com as regras formais porque dependem 

dos recursos disponibilizados pelo setor organizacional. A dependência de recursos públicos é 

característica em todos os hospitais públicos portugueses, cuja natureza é eminentemente 

social (e.g., Ballantine et al., 1998; Malmi, 1999; Cardinaels et al., 2004; Simões, 2004), 

independentemente do estatuto jurídico SPA, SA, EPE ou PPP porque todos dependem do 

Estado, mesmo que de maneiras diferentes.  

A aquiescência dos hospitais públicos na manutenção de estruturas formais (NCG, 

neste caso) com pouca ou nenhuma utilidade instrumental justifica-se pela dependência dos 

recursos vitais que o Estado distribui via SNS. Na condição de dependência de recursos (e.g., 

Heimovics et al., 1993; Pfeffer & Salancik, 2003; Amalou-Döpke & Süb, 2014), as 

sequências de autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) por parte do agente com 

poder resultam em institucionalização e loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; Thornton 

et al., 2012) em todos os níveis organizacionais. Num contexto de dependência de recursos 

públicos, prevalece nos hospitais uma lógica institucional de controlo estatal centralizado dos 
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gastos públicos, via legislação obrigatória (e.g., Modell, 2001; Lehtonen, 2007; Modell, 

2012).  

O contexto de regulação governamental afeta as organizações (hospitais públicos, por 

exemplo) que dependem dos recursos vitais do agente com poder (Heimovics et al., 1993; 

Pfeffer & Salancik, 2003; Amalou-Döpke & Süb, 2014). Nos hospitais públicos, o fenómeno 

de loose coupling é mais significativo pela existência de burocracias profissionais, onde a 

autoridade hierárquica pode ser condicionada pelo estatuto e pela autonomia das profissões, 

nomeadamente médicos (Adinolfi, 2003). Sem um mercado concorrencial (com livre escolha 

do prestador), os fatores institucionais (políticos, sociais e culturais) tendem a prevalecer 

sobre os fatores económicos na tomada de decisões de gestão (e.g., Hyvönen et al., 2006; 

Järvinen, 2006; Kantola & Järvinen, 2012). Desta forma, pode interpretar-se que ainda não 

existe uma lógica empresarial de mercado nos hospitais públicos portugueses, isto é, continua 

a prevalecer uma lógica profissional (associada à profissão clínica) que atribui menos 

relevância à informação de CG desagregada (Ocasio & Thornton, 1999). 

Quando os objetivos das regras não são alcançados e existe loose coupling, tal decorre 

de insuficiências na informação (e.g., Malmi, 1999; Scapens, 2006; Costa et al., 2008) e da 

falta de utilização instrumental dessa mesma informação (e.g., Picoito, 2009; Coyte et al., 

2010; Grabski et al., 2010). Acresce que se alguns autores (e.g., Babad & Balachandran, 

1993; Modell, 2003; Johansson & Siverbo, 2009) demonstraram que a falta de utilização 

instrumental influencia a falta de melhoria das insuficiências, outros (e.g., Scapens, 2006) 

também referiram que a existência dessas insuficiências condiciona o nível de utilização 

instrumental. É da junção destes argumentos com os resultados do presente estudo que se 

interpreta o seguinte: ocorre um círculo vicioso entre as insuficiências da informação 

desagregada de custeio e a falta de utilização instrumental da mesma. Este círculo vicioso é 

causa direta de loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; Thornton et al., 2012). Após a 

apresentação das sequências de autorreforço da instituição PCAH, o capítulo 8 complementa 

o estudo empírico com algumas sequências reativas. 
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CAPÍTULO 8: AS SEQUÊNCIAS REATIVAS AO PCAH (2003-2011) 

8.1. Introdução 

O capítulo anterior centrou-se no estudo das sequências de autorreforço do PCAH que, num 

contexto de dependência dos recursos públicos, provou resultar na institucionalização da 

NCG e em loose coupling. Em contraponto, este capítulo 8 apresenta as reações relacionadas 

com o PCAH e com o fenómeno de loose coupling evidenciado. As sequências reativas são 

um tipo básico de trajetórias em que cada evento de uma sequência temporal é uma reação a 

um evento precedente, sendo, simultaneamente, uma causa dos eventos subsequentes (e.g., 

Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). 

Este capítulo resume as sequências reativas ao PCAH no período 2003-2011: os novos 

SCG criados ao nível político (UMHSA) com apoio de consultores externos de gestão para 

implementação na rede hospitais SA no período 2003-2005 (ponto 8.2); os hospitais-empresa 

que desenvolveram sistemas de informação próprios alternativos ao custeio tradicional 

conforme PCAH no período 2003-2011 (ponto 8.3); a adaptação ao nível do setor 

organizacional (IGIF e ACSS) dos SCG herdados da extinta UMHSA entre 2005 e 2011 

(ponto 8.4); a Comissão de Avaliação dos Hospitais SA e o Tribunal de Contas que 

evidenciaram as insuficiências da informação de CG (2006) (ponto 8.5); os consultores 

externos de gestão que propuseram o projeto ERP “Plano de Transformação dos Sistemas de 

Informação Integrados da Saúde (PTSIIS)” (em 2007) (ponto 8.6); os consultores externos de 

gestão e a ACSS que implementaram o projeto-piloto “Sistema de Custeio por Atividades dos 

Hospitais (SCAH)” no período 2007-2011 (ponto 8.7), (viii) os novos hospitais PPP que 

descontinuaram o PCAH (3.ª ed.) entre 2010 e 2011 (ponto 8.8); e, por fim, o Grupo Técnico 

para a Reforma Hospitalar e o Tribunal de Contas que recomendaram a implementação nos 

hospitais públicos de sistemas ERP e instrumentos de gestão alternativos aos tradicionais (em 

2011) (ponto 8.9). 

8.2. Novos Sistemas de Contabilidade de Gestão hospitalar criados pela UMHSA (2003-

2005) 

A criação dos hospitais SA pressupôs a criação de um regulamento interno obrigatório onde 

foram criados, pela primeira vez, os serviços de planeamento e controlo de gestão (Ministério 

da Saúde, 2006e). Paralelamente ao processo de mudança organizacional associado à criação 
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dos hospitais SA, a UMHSA (na dependência do Ministro da Saúde) operacionalizou novos 

SCG para a rede dos hospitais SA, entre 2003 e 2005, com recurso a consultoria externa de 

gestão no argumento da falta de recursos internos (Ministério da Saúde, 2003c e 2004f): 

[…] com apoio de consultoria externa, dado que no Ministério [da Saúde] não havia recursos 

técnicos nem humanos com competências para tal. […] Este recurso a consultoria externa no 

Ministério da Saúde está instituído e não é coisa dos últimos anos. Existiu desde sempre. 

ACSS 1 
 

O recurso a consultoria externa de gestão para criar instrumentos de apoio à decisão a 

nível político está em consonância com estudos prévios (e.g., Bladvinsdottir et al., 2010; van 

Helden et al., 2010). Foi neste sentido que alguns autores (e.g., Crilly & Le Grand, 2004) se 

referiram ao poder de influência destes agentes sociais (consultores externos de gestão) sobre 

as trajetórias de mudança por que passam os SCG dos hospitais públicos. 

Os principais instrumentos de CG criados pela UMHSA com apoio de consultoria 

externa de gestão, no período 2003-2005, foram: o business plan, o contrato-programa, os 

programas de melhoria e o tableau de bord (Ministério da Saúde, 2003c e 2004f). O business 

plan serviu para efeitos de planeamento económico-financeiro. O contrato-programa serviu 

para estabelecer regras relativas às quantidades a contratar e aos preços a pagar pelos serviços 

prestados aos utentes do SNS. Os programas de melhoria serviram para efeitos de 

benchmarking entre hospitais, apesar das dificuldades de implementação destes instrumentos 

em ambiente de gestão hospitalar (e.g., Northcott & Llewellyn, 2003; Buckmaster & 

Mouritsen, 2013). Por fim, através do denominado tableau de bord, a UMHSA construiu 

indicadores de monitorização económico-financeira (agregados por naturezas, ou seja, sem 

decomposição por secções homogéneas), incluindo um ranking de eficiência com comparação 

(benchmarking) de indicadores entre hospitais.  

Para operacionalizar os novos instrumentos de CG, a UMHSA começou a solicitar aos 

hospitais-empresa dados mensais agregados sobre custos por naturezas e sobre volumes de 

produção, mas não desagregados por secções homogéneas. Assim, a criação destes 

instrumentos com informação agregada evidenciou as debilidades do custeio desagregado por 

secções homogéneas, implementado com base no PCAH (2.ª ed.), enquanto instrumento de 

benchmarking: 

O PCAH deveria ter menos níveis, ser organizado de forma menos pesada [menos desagregação 

e menos centros de custos] e com informação mais atempada. […]. Confesso que, numa 

determinada altura, tentei, num ficheiro Excel, retirar uma determinada informação de 

contabilidade analítica […], mas deparei-me com incorreções diversas, em termos de centros de 

custos, conceitos, bases de imputação, entre outras, e abandonei isso para efeitos de gestão, 

optando por outras alternativas. 

ACSS 1 
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A opção dos consultores externos de gestão e da UMHSA por ignorar completamente 

a contabilidade analítica implementada conforme PCAH (2.ª ed.) traduz uma consciência das 

limitações de comparabilidade dos custos unitários médios por secções homogéneas. Os 

entrevistados esclarecerem por que razões são reais essas dificuldades: 

A dificuldade para comparar hospitais começa logo na estrutura física. Este hospital tem várias 

unidades espalhadas por edifícios separados e distantes, pavilhões femininos e masculinos […]. 

Por isso, não posso comparar os custos de funcionamento com um outro hospital que funcione 

num único edifício, numa única estrutura física moderna. 

RSF (EPE) 5 

Ocorre que, num centro de custos com o mesmo nome, em hospitais do mesmo grupo [com 

dimensão e complexidade similares] para efeitos de comparabilidade, se fazem serviços médicos 

muito diferenciados e com diferentes recursos, pondo em causa a comparabilidade dos centros 

de custos definidos no PCAH. É o caso de uma valência que tenha um nome genérico igual em 

dois hospitais, eventualmente de similar dimensão, mas cujos serviços médicos, juntamente com 

os recursos humanos e técnicos disponíveis, não sejam os mesmos em ambos os hospitais que se 

querem comparar. 

RSPCG (EPE) 1 

 

Mesmo que a UMHSA (nível político) não tenha alterado as rotinas dos responsáveis 

pela contabilidade analítica no IGIF (nível do setor organizacional), estes responsáveis, por 

sua vez, também desvalorizaram a utilidade prática dos novos instrumentos criados por aquela 

estrutura de missão, nomeadamente o tableau de bord: 

O instrumento de gestão tableau de bord, aplicado nos hospitais SA, para mim, é uma coisa que 

eu detesto. Abomino. Não sou adepto disso, nem quero ouvir falar. […] as coisas evoluíram e já 

não há nada disso. Isso é do tempo das extintas unidades de missão. Já acabaram. […] Ocorria 

que, no final do ano, os balanços e as demonstrações de resultados não tinham nada a ver com o 

que foi preenchido à mão nos tableau de bord. Então para que é que aquilo serviu? Para tomar 

decisões erradas? Já não há nada disso. Isso foi uma etapa que é para esquecer. 

ACSS 2 

 

Esta evidência mostra o fenómeno de resistência à mudança (e.g., Granlund, 2001; 

Kasurinen, 2002; Burns & Baldvinsdottir, 2005; Marriott et al., 2011) por parte de quem, no 

IGIF (nível do setor organizacional), continuou a trabalhar na contabilidade analítica remetida 

pelos hospitais conforme PCAH (2.ª ed.). Tal também evidencia como novas regras e novas 

práticas podem coexistir com velhas regras e velhas práticas. Registaram-se algumas 

resistências no IGIF, evidenciadas atrás, por parte de quem trabalhou o custeio por secções 

homogéneas, em relação às potencialidades do tableau de bord. Contudo, esta dinâmica de 

construção de um ranking de indicadores de eficiência económico-financeira foi considerada, 

por alguns entrevistados, como a maior mudança ocorrida na construção de instrumentos de 

CG: 

A maior mudança a que assisti na contabilidade analítica, e também a mais positiva, foi mesmo o 

tableau de bord da Unidade de Missão dos Hospitais SA. Aquilo foi mesmo interessante. 

RSF (EPE) 8 
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Os dois excertos anteriores evidenciam duas posições contraditórias: a primeira 

(resistência por parte de um colaborador do IGIF) contra o tableau de bord e a favor do status 

quo assente numa lógica formalista; a segunda (aceitação da reforma por parte de um 

hospital) a favor do tableau de bord e de uma nova lógica de eficiência e empresarialização 

nos hospitais públicos. Isto evidencia como as reformas na administração pública baseadas em 

referenciais de eficiência podem ser contraditórias com os referenciais de legalidade e 

formalismo (Kickert, 2011). 

O tableau de bord com indicadores de eficiência foi um instrumento de benchmarking 

entre hospitais útil a nível político, nomeadamente pela pressão sobre a gestão dos hospitais 

comparados. Porém, ignorou a informação desagregada por secções homogéneas conforme 

PCAH (2.ª ed.) e construiu indicadores a partir da informação mais agregada por naturezas. 

Segundo a literatura (e.g., Picoito, 2008), a suficiência dos indicadores mais agregados, a 

ausência de mercado livre e de preços de mercado e a complexidade dos serviços de saúde são 

argumentos para a fraca utilidade dos indicadores de eficiência mais desagregados por 

secções homogéneas. Outros autores (e.g., Brignal & Modell, 2000), numa abordagem 

institucional ao setor público, também haviam demonstrado que os decisores políticos se 

preocupam mais com informação agregada do que com indicadores muito detalhados. Tal 

interpretação sugere que, para além das limitações de fiabilidade, os decisores políticos 

podem não ter sequer condições para usarem volumes elevados de informação desagregada e 

muito detalhada (e.g., Covaleski et al., 1996). Assim, os novos instrumentos de CG criados 

pela UMHSA (nível político), com apoio de consultores externos de gestão, podem ser 

considerados como a primeira sequência reativa (e.g., Mahoney, 2000) à contabilidade 

analítica conforme PCAH (2.ª ed.) no sentido da mudança. A UMHSA e os consultores 

externos de gestão funcionaram como agentes de mudança organizacional na dependência do 

Ministro da Saúde (nível político), pressionando a trajetória da NCG instituída no setor 

organizacional e nas organizações (Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). 

8.3. Sistemas de informação próprios implementados por iniciativa dos hospitais-

empresa (2003-2011) 

Com o prosseguir da empresarialização, também os hospitais (SA e EPE), individualmente, 

foram implementando sistemas de informação próprios alternativos aos indicadores de custo 

unitário médio por secções homogéneas conforme PCAH (2.ª e 3.ª ed.). Perante o output 

desses novos sistemas de informação, importa perceber o papel do plano de NCG em vigor, 
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na medida em que coexistiram. Esses novos sistemas foram os seguintes: tableau de bord 

interno (diferente do tableau de bord da UMHSA que visava benchmarking entre hospitais 

com indicadores agregados, isto é, não por secções homogéneas) e sistemas de monitorização 

similares, balanced scorecard, sistema de preços de transferência internos, sistema ERP, 

sistema de armazéns avançados e sistema de business intelligence. As secções de texto 

seguintes abordam cada um daqueles sistemas: 

Tableau de bord interno e sistemas de monitorização similares 

Alguns hospitais desenvolveram um tableau de bord interno com indicadores de custos, de 

quantidades produzidas e de qualidade clínica para reportar aos responsáveis dos diversos 

serviços internos: 

A nossa unidade de negócios […] recolhe e faz convergir para um mesmo tableau de bord, que 

neste momento até está quase totalmente informatizado, as informações, nomeadamente dos 

serviços financeiros e outros. Tratam a informação recolhida e fazem ali um instrumento 

mutável, conforme as necessidades, que distribuem para os serviços. 

RSF (EPE) 3 

[…] o serviço de planeamento e controlo de gestão desta ULS constrói um tableau de bord para 

a negociação com os serviços internos. 

RSF (EPE) 11 

O nosso tableau de bord mensal é uma ferramenta em Excel onde carregamos os dados que 

extraímos dos balancetes da aplicação da contabilidade. […] Neste hospital, em termos de 

contabilidade analítica, o tableau de bord é o instrumento de gestão interna com os custos 

diretos por serviços comparados com um período homólogo, incluindo estatística do movimento 

assistencial por serviço. 

RSF (EPE) 14 

 

Conforme evidência acima, a motivação deste tableau de bord foi o controlo e reporte 

interno regular de indicadores quantitativos (produção e custos) e qualitativos (clínicos), em 

apoio à gestão interna. A produção deste tipo de indicadores, criados e desenvolvidos por 

iniciativa dos próprios hospitais, e respetiva utilização têm sido referidos em diversos estudos 

(e.g., Arnaboldi & Lapsley, 2004; Cardinaels et al., 2004; Ross, 2004). Atendendo a que o 

objetivo do PCAH em cada hospital foi constituir-se como um instrumento de controlo de 

gestão, a evidência de busca de indicadores de gestão alternativos significa uma sequência 

reativa (Mahoney, 2000). Ou seja, perante as insuficiências dos indicadores de CG gerados 

conforme PCAH para efeitos de controlo de gestão, a reação dos hospitais é a busca de 

indicadores alternativos,   

Diversos hospitais referiram outros sistemas internos de informação, com objetivos de 

planeamento, avaliação e controlo da produção, que partem da informação de custos diretos 

gerada conforme PCAH (3.ª ed.), nomeadamente sistemas de informação de apoio à 

contratualização interna por serviços: 
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[…] utilizamos, internamente, a contabilidade analítica para alimentar um sistema interno de 

contratualização em que são definidos objetivos de produção e objetivos de custos. 

RSF (EPE) 13 

Para efeitos de contabilidade analítica, nós temos um sistema próprio de informação interno que 

constrói informação de gestão e apoia a contratualização interna. É um sistema que apoia não só 

a parte do planeamento, porque nós fazemos contratualização interna com os serviços/secções, 

mas também a parte de monitorização mensal. 

RSF (EPE) 16 

 

No mesmo sentido, outros entrevistados referiram ter sistemas de informação internos 

que criam mapas de gastos por fornecedor ou por tipo de materiais e mapas de monitorização 

com ranking de controlo da contratualização interna: 

Por vezes, desagregamos essas rubricas de gastos por fornecedor. Mesmo que tenhamos só um 

único fornecedor de um determinado serviço – ressonâncias magnéticas, por exemplo – 

interessa-nos estudar a variação de mês para mês. Esta desagregação por fornecedor interessa 

muito mais à administração do que a desagregação por centros de custos [do PCAH]. 

RSF (EPE) 22 

Temos criado alguns novos instrumentos de gestão, nomeadamente um instrumento para 

controlo de desempenho, associado à contratualização, mas só com indicadores qualitativos 

iguais aos do contrato-programa, por serviço, e indicadores de produção. Também fizemos um 

ranking dos serviços, em que os melhores eram os que menos desvios negativos tinham com 

relação ao contratado.  

RSPCG (EPE) 1 

 

Alguns entrevistados esclareceram que estes sistemas de informação próprios (e.g., 

demonstrações de resultados adaptadas por serviços), desenvolvidos internamente, usam 

apenas os custos diretos por centros de custos, alegando que a inclusão de custos indiretos 

(conforme PCAH) retiraria utilidade instrumental à informação gerada: 

Internamente, em termos de práticas de contabilidade de gestão, o que nós fizemos foi o 

seguinte: pegamos na demonstração de resultados e pensamos em ajustá-la à nossa realidade 

[…]. Assim, construímos uma demonstração de resultados adaptada que fornecemos à 

administração. […] esta demonstração, elaborada mensalmente, é entendida e acompanhada por 

toda a equipa de gestão da organização. Ora, qual é a facilidade deste instrumento? É que se 

quisermos um determinado centro de custos, aparece-me a demonstração de resultados 

preenchida só para esse centro de custos […]. Como nós só trabalhamos os custos diretos, e não 

com uma contabilidade analítica que imputa custos indiretos, isso também é uma vantagem 

porque o utilizador quando olha para a tal demonstração de resultados percebe que o que está 

nessa demonstração é tudo aquilo sobre o qual o serviço tem ação. […] não podemos 

acrescentar-lhes custos de estrutura, senão o diretor perde a noção daquilo que tem efetivamente 

que gerir. Para um diretor de serviço só tem interesse a informação que ele controla. Claro que os 

custos fixos de estrutura interessam ao nível da gestão do topo, mas não ao nível dos diretores 

dos serviços médicos. 

RSPCG (EPE) 6 

[…] mensalmente, trabalhamos apenas sobre os custos diretos. […] as nossas monitorizações 

[…] comportam vários indicadores de produção, de qualidade, de custos e de proveitos, ou seja, 

um acervo de indicadores muito substancial sobre cada um dos serviços. 

RSPCG (EPE) 8 

 

Conforme com esta evidência, a razão evocada pelos hospitais EPE para o 

desenvolvimento interno destes sistemas foi a necessidade de planear, avaliar e monitorizar a 
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contratualização (interna e externa) e a gestão das atividades internas para melhorar a 

eficiência e reduzir gastos. Foram diversos os instrumentos práticos de monitorização 

desenvolvidos por alguns hospitais para efeitos de planeamento e controlo de gestão. A 

implementação destes instrumentos pode ser influenciada por fenómenos de moda (e.g., 

Malmi, 2001), mas tem servido para salientar a importância da monitorização e avaliação do 

desempenho nos hospitais (e.g., Mendoza & Zrihen, 1999; Pink et al., 2001; Pinemo, 2002, 

Bilkhu-Thompson, 2003). A utilidade destes instrumentos para efeitos de gestão, ajustados às 

necessidades das organizações, mesmo que sem correspondência fiel à ortodoxia dos modelos 

teóricos, foi evidenciada em estudos empíricos anteriores (e.g., Kaperskaia, 2008). 

A origem das iniciativas para criar estes instrumentos de CG foi abordada pelos 

entrevistados: 

Internamente, este serviço de planeamento e controlo de gestão tem criado alguma informação, 

nomeadamente mapas de acompanhamento em função das orientações da administração. 

RSPCG (EPE) 3 

Foi este serviço de planeamento e controlo de gestão, juntamente com a administração, que 

decidiu implementar este instrumento de gestão [preços de transferência internos]. Na altura em 

que se avançou, estava aqui um administrador que, com este serviço, analisou a situação. 
RSPCG (EPE) 9 

 

Em consonância com a evidência acima, estes sistemas de informação internos, 

criados em cada hospital por sua própria iniciativa, traduziram a envolvência individual de 

determinados funcionários dos serviços internos de contabilidade e/ou do conselho de 

administração. A mudança produzida, em consequência das atitudes individuais acima 

citadas, está de acordo com a literatura (e.g., Granlund, 2001; Modell, 2001; Ribeiro & 

Scapens, 2006; Modell et al., 2007; Pimentel & Major, 2009; Goretzki et al., 2013). Na 

verdade, há fatores individuais (humanos) – entre técnicos responsáveis e membros da gestão 

de topo (administradores) com poder de decisão –, dentro das organizações, que podem 

contribuir para a mudança nos SCG, para além dos fatores económicos e institucionais. 

Apesar de se confirmar a existência de dinâmicas internas para a criação de 

instrumentos de CG alternativos à informação gerada pelo PCAH, saliente-se, no entanto, que 

também houve diversos hospitais que testemunharam alguma inércia nesta área da 

contabilidade, para além do reporte formal à tutela: 

[…] mesmo que se tivesse boa informação de contabilidade de gestão, o que não é o caso deste 

hospital, a cultura do “imobilismo” da administração hospitalar trava a tomada de decisões. 

RSF (EPE) 23 

 

Como evidenciado, a par de iniciativas individuais (administração e/ou serviços 

internos) que contribuíram para o processo de MCG, também ocorreram fenómenos de 
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inércia, como têm referido alguns estudos (e.g., Oliver, 1992; Granlund, 2001; van der Steen, 

2007). No entanto, perante os resultados de que os hospitais desenvolveram, internamente, 

sistemas de informação próprios para gerar um output alternativo àquele que resulta do PCAH 

(3.ª ed.), pode interpretar-se que estas iniciativas com enfoque nos custos diretos, em 

detrimento de arbitrariedades na repartição dos custos indiretos, representam sequências 

reativas (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) à instituição PCAH. 

Balanced scorecard 

Em dois hospitais, a implementação da monitorização e avaliação do desempenho, associada 

à contratualização, foi apresentada como sendo efetuada através de um balanced scorecard, 

com metas em termos de produção e respetivos custos, para avaliação do desempenho de cada 

serviço (centro de custos), após planeamento por contratualização interna: 

Temos um gabinete de contratualização de serviços internos que monitoriza o desempenho de 

departamentos e serviços, em termos de produção e em termos de custos. […] por departamento, 

[…] são contratualizadas, num balanced scorecard, metas em termos de produção e de custos, 

nomeadamente consumíveis, fornecimentos e serviços externos e custos com o pessoal. 

RSPCG (EPE) 4 

Temos até uma implementação do balanced scorecard […] que está a ser desenvolvida 

diretamente por um vogal do CA. 

TSSF (EPE) 5 

 

O objetivo do balanced scorecard referido nestes hospitais foi a monitorização de 

indicadores de gestão referentes à contratualização interna de metas de custos e de produção. 

Tal como nestes hospitais, a literatura (e.g., Quesado & Macedo, 2010; Modell, 2012) tem 

evidenciado casos de implementação em hospitais de sistemas de avaliação do desempenho 

através do balanced scorecard. Os indicadores e metas de contratualização interna a que se 

refere um instrumento de controlo de gestão como o balanced scorecard não são tratados no 

PCAH. Por isso, a procura de indicadores e instrumentos alternativos representa uma 

sequência reativa que move o sistema para uma nova direção e não para o reforço dos eventos 

precedentes (Mahoney, 2000), pressionando para uma desinstitucionalização por falta de 

utilidade funcional (Oliver, 1992) do instrumento precedente (PCAH) com objetivos de 

monitorização e controlo. 

Sistema de preços de transferência internos 

Num hospital, foi desenvolvido um mecanismo de preços de transferência internos para o 

processo de custeio. Nenhum outro hospital entrevistado referiu ter implementado tal 
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procedimento. O mecanismo serviu para o hospital determinar os preços de transferência entre 

serviços internos, tal como ilustra a seguinte afirmação: 

[…] temos um instrumento na nossa contabilidade analítica que é o seguinte: preços de 

transferência internos. É que há doentes que podem entrar no serviço de cirurgia mas, depois, 

passar para o serviço de medicina. Ora, há aqui custos do doente que são repartidos. Também 

funciona no caso dos proveitos do internamento, por exemplo, dado que o proveito só é registado 

no serviço da alta […] Como havia aqui serviços partilhados, de alguma forma, os serviços 

tinham que receber algum benefício dos outros, sendo custos para uns e proveitos para outros. 

RSPCG (EPE) 9 

 

Conforme com esta evidência, o argumento foi o de que um serviço hospitalar 

efetuado a um doente pode originar um proveito associado a apenas um único centro de 

proveitos (GDH do serviço de alta, por exemplo), mas implicar gastos em outros centros de 

custos dentro do hospital. Foram dois os objetivos do sistema de preços de transferência 

criado no hospital referido acima. Por um lado, repartir os gastos (preços de transferência 

internos) dos diversos serviços internos a cada doente que deles usufrua. Por outro lado, 

associar os custos, provenientes da repartição por preços de transferência internos, aos 

proveitos do internamento, já que estes proveitos se referiram ao GDH do serviço da alta de 

um doente que pode ter percorrido vários serviços distintos antes da alta. Contudo, importa 

perceber a utilidade instrumental deste mecanismo de custeio: 

Há mais de cinco anos que temos trabalhado nos preços de transferência internos deste hospital. 

[…] Porém, não tem tido grande utilização por parte dos gestores. Sinto que os serviços não dão 

grande ênfase aos preços de transferência. 

RSPCG (EPE) 9 

 

Esta evidência demonstra que, após cinco anos de implementação, a utilidade 

instrumental do sistema foi muito reduzida, tanto da parte da administração do hospital como 

dos responsáveis internos de cada serviço. Tal sugere a interpretação de que o 

aperfeiçoamento dos sistemas de custeio nos hospitais pode não alterar a utilidade do output. 

É certo que este estudo não testou a fiabilidade da informação gerada por aquele caso 

concreto de sistema de preços de transferência internos. Contudo, tratou-se de uma tentativa 

interna continuada para mudar o sistema de custeio daquele hospital. Ora, o PCAH 

preconizou regras de custeio e proveitos completamente distintas. Por isso, pode interpretar-se 

que esta sequência reativa (sistema de preços de transferência internos para o processo de 

custeio hospitalar influenciada pela institucionalização dos proveitos por GDH) foi numa 

direção diferente do evento precedente (regras do PCAH) (Mahoney, 2000).   

Apesar de alguma literatura (Costa et al., 2008) referir que a confiança dos decisores 

na informação desagregada de custos hospitalares depende dos métodos de custeio usados, 
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este resultado sugere que o processo de utilização instrumental da informação desagregada é 

mais complexo. Certamente que não será alheio o facto de ambos os processos 

(implementação e utilização) serem condicionados pelo contexto histórico, político e social 

em que os serviços públicos de saúde são prestados (e.g., Baxter & Chua, 2003; Lapsley & 

Wright, 2004; Järvinen, 2006). Na verdade, são os ambientes menos institucionais e mais 

concorrenciais que tendem a privilegiar informação mais pormenorizada (Libby & 

Waterhouse, 1996). Assim, há que distinguir o processo de implementação de SCG do 

processo de utilização do output gerado pelos mesmos, conforme abordagem de Johansson e 

Siverbo (2009). 

 

Sistema ERP 

Alguns hospitais EPE referiram terem implementado sistemas ERP completamente distintos 

do sistema informático de contabilidade implementado na maioria dos hospitais públicos: 

Não temos o SIDC […]. Temos um ERP […] que faz uma monitorização de indicadores mensais 

por serviços. Essa informação vai também para o conselho de administração. É uma espécie de 

ranking de indicadores de eficiência baseados numa metodologia que define objetivos por cada 

serviço. 

RSF (EPE) 13 

Neste hospital, em termos de planeamento e controlo de gestão, temos uma informação credível 

e temos um bom sistema de informação integrado – ERP. 

RSPCG (EPE) 6 

 

A evidência acima mostra a implementação de suportes informáticos integrados mais 

robustos e mais modernos, com ranking de indicadores de eficiência e objetivos por serviço 

para efeitos de planeamento e controlo de gestão, alternativos ao antigo sistema informático 

de contabilidade (SIDC). Esta implementação de novos sistemas ERP por si só poderia ser 

apenas uma mudança nas estruturas informáticas e não significar uma sequência reativa 

(Mahoney, 2000), caso não contrariasse a trajetória da NCG instituída nos hospitais públicos. 

No entanto, conforme evidência (“ranking de indicadores de eficiência baseados numa 

metodologia que define objetivos por cada serviço”), verificou-se também a implementação 

de indicadores e de uma metodologia que não constam do PCAH. Por conseguinte, pode 

interpretar-se que este evento é reativo na medida em que introduz elementos novos que não 

se coadunam com o evento precedente (PCAH) (Mahoney, 2000). Aquela evidência também 

confirma a interdependência entre a MCG (novos indicadores, nova metodologia com 

objetivos por serviços) e a implementação de sistemas ERP (e.g., Burns & Vaivio, 2001; Rom 

& Rohde, 2007; Grabski et al., 2010). Contrariamente à literatura (e.g., Hyvönen et al., 2006) 

que refere casos de isomorfismo coercivo na implementação de sistemas ERP, tal não ocorreu 
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nestes hospitais em que cada um optou por implementar diferentes soluções adaptadas à sua 

realidade concreta. Esta busca de soluções individuais, adaptadas às necessidades de cada 

hospital, também traduz as dificuldades de normalização nos diferentes hospitais públicos, ou 

seja, a falta de utilidade funcional das práticas (Oliver, 1992) subjacentes à normalização pelo 

PCAH. 

 

Sistema de armazéns avançados 

Diversos hospitais implementaram sistemas de armazéns avançados (diferentes dos sistemas 

informáticos de gestão de materiais do antigo IGIF) adquiridos no mercado. Estes sistemas, 

com recurso a terminais para leitura de códigos de barras nos próprios serviços, permitem que 

o consumo de materiais seja registado no momento do consumo e não logo à saída dos 

armazéns do hospital para os armários dos serviços internos: 

Neste hospital, está a avançar-se na questão dos stocks avançados por serviços, pois que, 

atualmente, quando os materiais vão para os serviços é logo registado o consumo. Porém, o stock 

pode lá ficar um mês ou dois até ser efetivamente consumido. Neste novo sistema, já 

implementado em muitos hospitais, mesmo que haja stock em cada serviço, ele permanece como 

stock e não como consumido […]. Estes armazéns avançados funcionam com leitores de códigos 

de barras nos serviços que comunicam diretamente para a aplicação do aprovisionamento. 

RSF (EPE) 6 

[…] só temos armazéns avançados num departamento e é algo relativamente recente, pois foi 

implementado há pouco mais de um ano. Diria que funciona, mas ainda está a ser ajustado. Nos 

outros departamentos, os consumos são dados à saída do armazém para os serviços. […] há 

meses em que se detetam maiores variações por influência de não termos armazéns avançados e 

não por variação significativa da atividade. 

TSSPCG (EPE) 4 

 

Alguns dos entrevistados salientaram que os sistemas de armazéns avançados têm 

particular interesse nos serviços internos mais críticos em termos de consumos de materiais, 

nomeadamente em blocos operatórios: 

Temos sistemas de armazéns avançados, embora não integralmente em todo o hospital. Há 

volumes de consumos que não justificam ter um sistema de armazém avançado. Portanto, temo-

los apenas em áreas que são críticas, nomeadamente bloco [operatório] e unidade de cirurgia de 

ambulatório. 

RSF (EPE) 14 

Temos armazéns avançados em apenas dois serviços, num bloco e numa unidade de cuidados 

intensivos. 

RSF (SPA) 17 

Vamos introduzir um sistema de armazéns avançados no bloco operatório. Com isso, vamos 

conseguir que os gastos da conta 61 – CMVMC – sejam alocados ao doente, naquela hora certa e 

naquele dia. Atualmente, é ao mês e é quando é. Nos medicamentos, só os mais caros e mais 

específicos é que será mais fácil imputar-se ao doente. 

TSSF (SPA) 10 

 

A opção por soluções de gestão de armazéns avançados foi uma resposta individual 

em alguns hospitais no sentido de dar mais correção à informação de gestão dos inventários 
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que influencia o custeio hospitalar. A comparação de custos entre hospitais com ou sem 

sistemas de armazéns avançados fica comprometida. Esta evidência mostra que enquanto 

alguns hospitais implementaram parcialmente sistemas avançados de gestão de inventários, 

por sua própria iniciativa, outros permaneceram com os antigos sistemas de gestão de 

materiais do antigo IGIF em que os consumos são registados logo à saída do armazém geral 

para os armários de materiais dos diversos serviços clínicos. Esta situação potencia 

informação sobre inventários e sobre custeio diferente de hospital para hospital, retirando 

utilidade funcional às práticas (Oliver, 1992) subjacentes à normalização do custeio para 

todos os hospitais. Acresce que os hospitais públicos ao implementaram estes sistemas de 

armazéns avançados de forma individualizada contribuem para tornar cada hospital cada vez 

mais diferente. Tal situação dificulta cada vez mais as práticas subjacentes à normalização, 

contribuindo para a necessidade de alterar a trajetória, isto é, também pode interpretar-se 

como uma sequência reativa (Mahoney, 2000). 

Sistema de business intelligence  

Três dos hospitais estudados referiram estar em fase de conceção ou implementação de 

projetos de sistemas de business intelligence com recurso a consultoria externa de gestão 

como confirmam as seguintes afirmações: 

Temos um sistema de business intelligence ao dispor que poderia ser muito melhor utilizado.  

RSF (EPE) 11 

[…] estamos a desenvolver um projeto de business intelligence, a cargo do serviço de 

planeamento e controlo de gestão, enquanto gestores do projeto, em parceria com uma 

consultora externa especializada. 

RSPCG (EPE) 4 

Foi nisto que decidimos investir [com recurso a consultora externa especializada] em primeiro 

lugar: um projeto de business intelligence que está a decorrer e que vai permitir-nos ter toda a 

estatística de produção, gastos, rendimentos e cruzamentos automáticos […] O nosso projeto de 

business intelligence vai integrar-se no ERP que temos em uso. […] vai permitir-nos controlar 

serviço a serviço e, se calhar, atribuir conjuntos de serviços a serem monitorizados. 

RSPCG (EPE) 6 

 

A conceção e implementação de sistemas de business intelligence, nos hospitais 

citados na evidência acima, visou permitir a obtenção de informação integrada com 

cruzamentos automáticos de elementos de produção, gastos e rendimentos. Estes sistemas 

envolveram o apoio de consultoria externa especializada na reconfiguração de sistemas ERP 

(e.g., Skærbæk, 2009; Wagner et al., 2011). Estas novas soluções informáticas pretenderam 

ser um instrumento interno de gestão que o PCAH e a contabilidade analítica resultante 

sempre tiveram como seu objetivo inicial. 
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A conceção e implementação de sistemas integrados de monitorização inteligente pode 

ter duas interpretações: primeira, uma mudança na necessidade funcional da informação 

(Oliver, 1992), ou seja, a necessidade de “monitorização” da gestão com “cruzamentos 

automáticos” de “produção, gastos e rendimentos” para a realidade concreta de cada hospital 

e não práticas de custeio normalizado para todos os hospitais (perda de utilidade instrumental 

que implica tendência para a desinstitucionalização); segunda, a necessidade de redirecionar a 

trajetória das práticas que evidencia uma nova sequência reativa (Mahoney, 2000) às 

insuficiências das práticas de custeio normalizado pelo PCAH. De acordo com Oliver (1992), 

a mudança na necessidade funcional de uma prática organizacional, os conflitos entre 

diferentes interesses e agendas e a dinâmica em torno de consensos sociais são preditores da 

desinstitucionalização de práticas organizacionais. Ora, tais preditores referem-se apenas à 

mudança organizacional como causa da perda de utilidade e de legitimidade dessas práticas 

(Oliver, 1992). Ou seja, Oliver (1992) não abordou a mudança nos sistemas de informação 

(incluindo pressões tecnológicas) como preditores da desinstitucionalização, facto que, no 

século XXI, tem cada vez mais acuidade face ao ritmo da evolução tecnológica. 

Como demonstrou o relatório de auditoria n.º 32/2010 do Tribunal de Contas (2010b), 

numa amostra de 69 entidades públicas, 24 foram instituições hospitalares EPE, sob alçada do 

Ministério da Saúde, com 84 serviços de consultoria externa de gestão contratados no valor de 

2.680.868,80 euros. A evidência, tanto neste relatório como nas entrevistas, demonstra que o 

desenvolvimento de modernos sistemas de informação, incluindo SCG, é frequentemente 

apoiado por consultores externos de gestão encarregues desta mudança, tal como tem referido 

a literatura (e.g., Humphrey, 1994; Anderson, 1995; Coob et al. 1995; Hopwood, 2007). Estes 

agentes de mudança exercem um papel preponderante na inovação contabilística (e.g., Preston 

et al., 1992; Irvine, 2007), apesar da necessária colaboração de agentes executantes internos 

(e.g., Christensen & Skærbæk, 2010). 

8.4. Adaptação dos Sistemas de Contabilidade de Gestão herdados da extinta UMHSA 

(2005-2011) 

Em 2005, a mudança de Governo (a coligação de direita foi substituída por um Governo 

socialista) iniciou um novo ciclo político que, a par da transformação dos hospitais SA em 

hospitais EPE anteriormente referida, também extinguiu a UMHSA e, consequentemente, 

também foi extinto um dos seus instrumentos-bandeira: o tableau de bord mensal com 
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ranking de eficiência entre hospitais. As afirmações dos entrevistados ao nível do setor 

organizacional ilustram as motivações para descontinuar este instrumento de CG: 

O instrumento tableau de bord mensal, com ranking de eficiência – situação que criava um ruído 

negativo na opinião pública – [...] foi descontinuado em 2005. Todavia, trimestralmente, 

passaram a ser comunicados às administrações dos hospitais mais de 50 indicadores de avaliação 

económico-financeira e clínicos. […] optou-se por um controlo trimestral (em vez de mensal) e 

juntar também indicadores qualitativos (clínicos), respondendo às críticas, sem elaboração de 

ranking e sem divulgação pública por decisão interna [do IGIF]. 

ACSS 1 

[…] houve instrumentos de gestão que determinados ciclos trouxeram e que outros nem sequer 

pegaram. O tableau de bord, por exemplo, foi característico de um ciclo. 

ACSS 3 

 

Apesar da extinção da UMHSA, parte dos novos instrumentos de planeamento e 

controlo de gestão criados por esta unidade passou para a competência do IGIF que os 

adaptou para o seguinte conjunto: business plan, contrato-programa, monitorização e 

avaliação:  

[…] um sistema de contabilidade de gestão desenvolvido em 4 fases: 1) Business plan; 2) 

Contrato-programa; 3) Monitorização, com apoio de gestão e medidas corretivas; e 4) Avaliação, 

através de um modelo pré-estabelecido constituído por mais de 50 indicadores, não só 

económico-financeiros […], mas também qualitativos. 

ACSS 1 

 

De acordo com esta evidência, a monitorização e a avaliação substituíram o tableau de 

bord e os programas de melhoria da era dos hospitais SA, permanecendo o business plan e o 

contrato-programa herdados da era UMHSA. Contrato-programa e business plan assumiram-

se como instituições, criadas a nível central, em consequência da empresarialização iniciada 

no ciclo político 2002-2005 e que prosseguiu após 2005 (Major & Cruz, 2013). Estes dois 

instrumentos (Contrato-programa e business plan) não foram descontinuados, apesar da 

mudança de ciclo político governativo. Porém, a utilidade instrumental do business plan em 

cada hospital, por parte dos membros do conselho de administração entrevistados, foi 

considerada pouca ou nula: 

Os business plans nos hospitais-empresa são formalismo; é só para responder a um pedido. 

MCA (EPE) 2 

Em termos práticos de gestão, tenho de concluir que o nosso business plan é pouco ou nada 

relevante para a gestão. 

MCA (EPE) 3 

 

Os responsáveis dos serviços de contabilidade nos hospitais acrescentaram as razões 

pelas quais o business plan e também o contrato-programa têm pouca utilidade prática, 

nomeadamente, dificuldades em reestruturar serviços, desconhecimento prévio de preços e 

quantidades a contratar e irrealismo dos resultados previsionais: 
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Fomos várias vezes a Lisboa [IGIF] negociar o business plan e fizemos alguns ajustamentos, 

mas acaba por ser um instrumento parecido com o orçamento. No papel fica uma coisa, mas se 

não se tomam medidas efetivas de controlo, como a fusão de serviços, fechos, entre outros, 

depois a execução não vai condizer com o planeado. É neste sentido que digo que o business 

plan acaba por ser também formalismo. O facto é que algumas das medidas que ficaram no 

business plan são mesmo muito complicadas de tomar. 

RSF (EPE) 11 

O business plan, nomeadamente em termos de receita, não tem cabimento nenhum até porque 

não sabemos os valores dos contratos-programa que facilmente se alteram, sem sabermos como 

nem porquê em concreto, quer nos preços quer na produção contratada. […] Para quê um 

business plan para três anos se depois não é cumprido? 

RSF (EPE) 22 

Manda-se uma versão [business plan trianual] […] e respondem-nos: “Ai convinha que no fim 

do terceiro ano o resultado esteja próximo do zero”. Então fazemos com que o resultado seja 

próximo do zero. E todos os hospitais fazem isso, no plano. Depois, na prática, ao fim desse 

terceiro ano estão uns resultados líquidos negativos de milhões de euros. […] É um planeamento 

meramente “pró-forma”, político, que na prática não serve para nada. […] Depois, o contrato-

programa anual acaba por ser um bocadinho a mesma coisa do business plan. Também tenho 

uma visão bastante crítica dos contratos-programa. 

RSPCG (EPE) 1 

 

Acresce que, em alguns dos hospitais entrevistados, a elaboração do business plan foi 

feita com recurso a consultoria externa de gestão: 

Fizemos um business plan que não está a ser cumprido em nada. Além de desmotivar, porque 

deu um trabalho imenso, custou dinheiro – houve recurso a assessoria externa para fazer aquilo – 

e não serviu para nada. Nunca ninguém validou aquilo ou, se foi validado, nunca ninguém se 

preocupou em executá-lo. Quando passamos a EPE, tínhamos um conjunto de situações 

previstas no business plan, que fundamentaram até a própria transformação em EPE, mas que 

nunca foram cumpridas. 

RSF (EPE) 15 

Sei que, para a ULS, existiu um business plan que foi feito por uma entidade externa 

[consultoria externa de gestão], mas quando ficou pronto já estava desatualizado. Foi dinheiro 

gasto, nesta e noutras instituições [hospitais], que, depois, não serve para nada. 

TSSPCG (EPE) 2 

 

Se os novos SCG criados pela UMHSA no período 2003-2005 foram considerados 

como as primeiras sequências reativas (Mahoney, 2000) ao PCAH (ponto 8.2), também a 

adaptação (pelo IGIF e pela ACSS), no período 2005-2011, dos SCG herdados da extinta 

UMHSA tem interpretação similar. Ou seja, a continuidade e adaptação daqueles sistemas 

tende a reforçar a pressão para a mudança de trajetória iniciada com a empresarialização dos 

hospitais SA. Enquanto em 2003 essa empresarialização dos hospitais públicos deu os 

primeiros passos, entre 2005 e 2011 o processo de empresarialização desenvolveu-se, 

estendendo-se à quase totalidade dos hospitais públicos. Por conseguinte, pode interpretar-se 

que aumentaram as pressões para a competitividade (práticas organizacionais mais eficientes), 

isto é, uma pressão para a mudança nas práticas organizacionais cuja perda de utilidade 

significa também perda de legitimação (Oliver, 1992). 
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A evidência mostrou que os novos e adaptados SCG também tiveram pouca utilidade 

instrumental, tal como a informação de CG conforme PCAH que continuou a persistir a par 

com a informação proveniente daqueles SCG. Ou seja, os novos instrumentos de CG, criados 

para colmatar as insuficiências dos instrumentos tradicionais precedentes, também podem 

persistir, apesar de, na prática, não conduzirem a soluções instrumentalmente mais úteis nem 

mais eficientes. Tal tem suporte teórico no facto de determinadas práticas também poderem 

obedecer a lógicas de busca de legitimidade (e.g., Djelic & Quack, 2007; Kaperskaia, 2008). 

As sequências reativas (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) não desinstitucionalizaram o 

PCAH porque não conseguiram obter uma mais significativa utilidade instrumental (e.g., 

Ansari, 1987; Modell, 2003). Tais sequências são uma resposta às insuficiências da 

informação de CG para fins de utilidade instrumental (Modell, 2003) e ao fenómeno de loose 

coupling (e.g., Covaleski & Dirsmith, 1983; Orton e Weick, 1990; Major & Ribeiro, 2009). 

As sequências reativas procuram que a trajetória da utilidade da informação de CG mude, ou 

seja, que se direcione mais para uma utilidade instrumental e menos para uma utilidade 

cerimonial (Meyer & Rowan, 1991; Burns & Scapens, 2000). Particularmente no setor 

público, as PCG obedecem a objetivos de utilidade instrumental, por um lado, e cerimonial, 

por outro (Modell, 2003; Kaperskaia, 2008). 

8.5. Persistência de insuficiências na informação de CG conforme PCAH (2006) 

O relatório da Comissão de Avaliação dos Hospitais SA (Ministério da Saúde, 2006e) 

concluiu que as limitações de fiabilidade e tempestividade da informação de CG gerada pelos 

hospitais SA se relacionaram com a falta de integração dos diversos sistemas de informação 

de cada hospital numa única solução informática integradora. O mesmo relatório acrescentou 

que também a ausência de mecanismos de coação e responsabilização pelos resultados 

prejudicaram a melhoria da fiabilidade e tempestividade da informação. Consequentemente, 

aquela Comissão salientou que a contabilidade analítica baseada em custos médios por 

secções (sem indicadores por cada doente efetivo) teve pouca utilização instrumental nos 

hospitais. A Comissão de Avaliação constatou insuficiências e falta de utilidade instrumental 

da informação desagregada de custeio produzida conforme PCAH (2.ª ed.). Por conseguinte, 

pode interpretar-se que este agente (Comissão de Avaliação dos Hospitais SA) externo aos 

hospitais identificou causas (obsolescência dos sistemas de informação e insuficiências da 

informação de CG que limitam a responsabilização pelos resultados) que estão na base das 

sequências reativas (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). 
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Também o Tribunal de Contas (2006a e 2006b), no relatório de auditoria n.º 20/2006, 

constatou as insuficiências dos sistemas de informação, por um lado, e as insuficiências da 

informação de CG (falta de fiabilidade e de utilidade), recomendando a necessidade de 

reforçar o controlo de gestão e potenciar a comparabilidade através da implementação de 

novos sistemas de informação (Tribunal de Contas, 2006a e 2006b). Este relatório incluiu a 

motivação subjacente àquela recomendação: constatação da necessidade de desenvolver 

sistemas de informação que construam indicadores de produção, de custeio e de qualidade 

clínica harmonizados e comparáveis. Porém, o relatório também reconheceu que há 

dificuldades técnicas na mensuração dos serviços hospitalares, dada a natureza 

intrinsecamente social destes serviços públicos de saúde: 

A natureza intrinsecamente social da prestação de cuidados de saúde suscita várias dificuldades 

técnicas que se colocam no plano da identificação e comparação do “produto”, o qual revela uma 

multidimensionalidade e uma intangibilidade que se manifestam quando se pretende proceder à 

mensurabilidade do produto e dos resultados (Tribunal de Contas, 2006b, p.11). 

 

Esta evidência reforça as dificuldades de mensuração de serviços públicos complexos, 

diversificados e de natureza social (e.g., Malmi, 1999; Simões, 2004; Kantola & Järvinen, 

2012). 

O relatório de auditoria n.º 20/2006 incluiu a seguinte recomendação: modernizar o 

sistema de contabilidade analítica implementado nos hospitais, SPA e EPE, para permitir uma 

análise de custeio baseada na atividade e melhorar a fiabilidade e a utilidade da contabilidade 

analítica dos hospitais (Tribunal de Contas, 2006a e 2006b). Esta evidência da necessidade de 

melhorar a fiabilidade, recomendada pelo Tribunal de Contas, já havia sido demonstrada em 

estudos precedentes sobre a contabilidade analítica nos hospitais portugueses (e.g., Urbano & 

Bentes, 1990; Santana, 2005). De acordo com este relatório, a razão para tal recomendação 

resume-se na constatação genérica de que o sistema de contabilidade analítica se encontra 

ultrapassado, não permitindo, por exemplo, uma análise de custeio baseada na atividade: 

O actual sistema de contabilidade analítica encontra-se ultrapassado, não permitindo por 

exemplo uma análise de custeio baseada na actividade (Tribunal de Contas, 2006a, p.33).  

 

Esta evidência sugere a implementação do custeio ABC como forma de ultrapassar as 

insuficiências da informação gerada pelo PCAH (2.ª ed.). Ora, esta nova proposta de método 

de custeio, que em alguns elementos difere do método das secções homogéneas instituído, 

representou um estímulo para uma mudança de sentido na trajetória do PCAH, podendo 

interpretar-se como mais uma sequência reativa (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). 
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Ambos os relatórios (Comissão de Avaliação dos Hospitais SA e Tribunal de Contas) 

evidenciaram as persistentes insuficiências tanto dos sistemas de informação como da 

informação desagregada de custeio gerada com base na NCG e, consequentemente, 

concluíram pela falta de utilidade instrumental daquela informação (Ministério da Saúde, 

2006e; Tribunal de Contas, 2006a e 2006b). Apesar da mudança organizacional com 

sequências de autorreforço e do persistente fenómeno de loose coupling, tratados no capítulo 

anterior, as sequências reativas (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) referidas até aqui não 

foram suficientes para descontinuar o PCAH e as práticas subjacentes. Pode, pois, interpretar-

se que tal se justificou, essencialmente, porque as novas práticas não geraram informação com 

maior utilidade instrumental que as práticas existentes e persistiu o isomorfismo coercivo 

(PCAH em vigor e com força legal) que não retirou legitimidade às práticas suportadas numa 

persistente utilidade cerimonial (Meyer & Rowan, 1991).  

Não ocorrendo perda de legitimidade nem perda de utilidade (mesmo que apenas 

cerimonial), também não ocorre a desinstitucionalização das práticas organizacionais (Oliver, 

1992). As sequências reativas ao PCAH, que procuraram mudar a trajetória das práticas de 

uma utilidade cerimonial para uma utilidade instrumental, não desinstitucionalizaram as PCG 

porque a informação desagregada gerada nunca teve maior utilidade instrumental (e.g., 

Carruthers, 1995; Burns & Scapens, 2000; Modell, 2003; Kaperskaia, 2008). Acresce que o 

facto de nos hospitais persistir uma governação pública e não uma privatização 

(empresarialização privada) da governação também contribui para impedir ou abrandar, 

através de uma pressão moderadora de inércia organizacional, qualquer processo de 

desinstitucionalização (Oliver, 1992). 

8.6. Plano de Transformação dos Sistemas de Informação Integrados da Saúde (PTSIIS) 

(2007) 

No ano 2007, a ACSS divulgou no seu site um projeto para eventual implementação, num 

período futuro de 10 anos, de um sistema ERP denominado PTSIIS (Ministério da Saúde, 

2007d). Este projeto assentava em dois sistemas de informação integrados: sistemas 

transacionais (operacionais e de suporte) e sistemas de informação e apoio à decisão 

(estratégicos e táticos). A contabilidade seria integrada nos sistemas de suporte (gestão 

económico-financeira) e os centros de custos/proveitos do PCAH, assim como o método das 

secções homogéneas, nem sequer foram abordados. Contudo, nenhuma das fases previstas no 

estudo foi iniciada e o projeto nem sequer chegou aos hospitais. Tratou-se de um projeto 
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ambicioso em termos de sistemas de informação, mas exigiria avultados gastos de 

implementação e descontinuar grande parte das estruturas informáticas existentes em cada 

hospital. 

A motivação principal do projeto PTSIIS era modernizar os sistemas de informação 

através de uma solução integrada (ERP) para todos os serviços de saúde, permitindo adicionar 

outras ferramentas de gestão (Ministério da Saúde, 2007d). O projeto, a ser implementado, 

transformaria o processamento e o suporte informático dos sistemas contabilísticos, 

nomeadamente os centros de custos previstos no PCAH (3.ª ed.) e, consequentemente, os 

procedimentos para repartição de gastos e rendimentos. Apesar do projeto PTSIIS não ter sido 

implementado, a existência do estudo evidenciou como as organizações procuram a 

integração de informação através dos sistemas ERP (e.g., Dechow & Mouritsen, 2005). 

Conhecida a influência dos ERP sobre as PCG, também a necessidade de conexão com as 

rotinas e os sistemas precedentes tem sido demonstrada na literatura (e.g., Granlund & Malmi, 

2002; Grabski et al., 2010; Wagner et al., 2011). 

O PTSIIS foi uma proposta elaborada por consultores externos de gestão cuja 

subcontratação foi instituída no IGIF e continuou instituída na nova ACSS. Esta opção da 

ACSS por consultoria externa de gestão foi justificada pela falta de competências internas: 

As consultoras externas na ACSS não mudam muito de Governo para Governo. São quase 

sempre as mesmas. O principal problema da ACSS, para evoluir por dentro, sem consultoria 

externa, tem sido a falta de recursos humanos. 

ACSS 2 

A consultoria externa é necessária na ACSS. Por acaso, para a contabilidade de custos 

tradicional implementada, só custeio, não foi necessário, mas para outros instrumentos de 

controlo de gestão, há recurso a outsorcing [de consultoria externa de gestão] na ACSS. 

ACSS 3 

 

De acordo com esta evidência, as sugestões dos consultores externos de gestão foram 

no sentido de mudar práticas tradicionais implementadas nos hospitais, mas este projeto ERP 

apenas se ficou pela apresentação do relatório, evidenciando logo dificuldades para ser 

implementado. A literatura (e.g., Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Bjoornenak & Olson, 

1999) tem evidenciado que os projetos de mudança nas tecnologias de informação não 

alteram facilmente as práticas tradicionais implementadas. Porém, a simples existência do 

estudo demonstrou mais uma sequência reativa (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) às 

insuficiências dos sistemas de informação implementados, particularmente para efeitos de 

utilidade instrumental, incluindo o sistema de NCG, traduzindo-se numa pressão para a 

desinstitucionalização (Oliver, 1992; Mahoney, 2000). 
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8.7. Projeto-piloto Sistema de Custeio por Atividades dos Hospitais (SCAH) (2007-2011) 

Este ponto desdobra-se em três secções de texto: o processo inicial para implementar o 

projeto-piloto SCAH (período 2007-2008), as dificuldades durante o processo de 

implementação e, por fim, o término do projeto-piloto SCAH em 2011. 

Processo inicial para implementar o projeto-piloto SCAH (período 2007-2008) 

A ACSS tomou a iniciativa de dinamizar, em 2007, o projeto-piloto SCAH (baseado no 

método de custeio ABC), envolvendo cinco hospitais que aceitaram participar (Ministério da 

Saúde, 2011h). Este projeto foi assessorado na ACSS e em cada um dos hospitais 

participantes por consultoria externa de gestão (Ministério da Saúde, 2011h). A motivação 

principal do projeto SCAH foi testar um novo método de custeio para apuramento dos custos 

da atividade hospitalar, nomeadamente por GDH, conforme objeto de preço do modelo de 

financiamento já instituído por contrato-programa (Ministério da Saúde, 2011h; Major & 

Cruz, 2013). A nível central (ACSS), outros objetivos foram delineados: permitir a 

comparação de custos entre hospitais e constituir-se como um instrumento de controlo de 

gestão e de referência para a determinação dos preços de financiamento (Ministério da Saúde, 

2011h). 

O objectivo da implementação deste projecto [SCAH] nos hospitais do SNS foi o de, além da 

necessidade de um apuramento dos custos efectivos incorridos no tratamento de doentes, tornar 

transversal a toda a instituição a importância do custo da actividade hospitalar no sentido de uma 

maior consciencialização dos recursos limitados utilizados e simultaneamente identificar as 

oportunidades de melhoria através da análise das actividades e identificação dos custos em que 

incorrem. A nível central, permitir o benchmarking entre instituições, possibilitando a 

comparação de custos, identificando as actividades mais onerosas e as práticas mais eficientes, 

constituindo um instrumento de referência para a determinação de preços (Ministério da Saúde, 

2011h). 
 

De acordo com esta evidência, os objetivos do projeto-piloto SCAH foram similares 

àqueles que se esperavam da implementação do PCAH (baseado no método das secções 

homogéneas) desde a primeira edição. Assim, atendendo às sequências reativas (e.g., 

Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) à informação gerada conforme PCAH com origem em 

agentes diversos (UMHSA, hospitais, Comissão de Avaliação dos Hospitais SA, consultores 

externos de gestão e Tribunal de Contas) referidos nos pontos anteriores, a ACSS promoveu 

este projeto-piloto que envolveu onze hospitais, cinco em 2007 e seis em 2008 (Ministério da 

Saúde, 2011h): 

Perante as críticas efetuadas pelo Tribunal de Contas de que o sistema de contabilidade analítica 

dos hospitais está ultrapassado, ou as críticas da Comissão de Avaliação dos Hospitais SA que se 

refere à contabilidade analítica como inadequada, tenho de concordar com elas, mas realço que o 
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projeto-piloto Sistema de Custeio por Atividades dos Hospitais e o sistema de controlo de gestão 

[…] foram as alternativas encontradas para obter informação útil à gestão e responder às 

insuficiências da contabilidade analítica baseada no PCAH. […] Em 2008, este projeto foi muito 

aplaudido pelos organismos supervisores, nomeadamente o Tribunal de Contas. 

ACSS 1 

 

Conforme com a evidência acima, o projeto-piloto SCAH constituiu o ensaio de uma 

alternativa ao método das secções homogéneas pelo que se traduziu em mais um evento na já 

referida sequência de reações (Mahoney, 2000). Esta opção por uma prática organizacional 

(contabilística) alternativa também traduz uma forma de pensar sobre como o contexto 

institucional pode desencadear uma mudança (Berman, 2012). 

Conforme investigação de Major e Cruz (2013), o custeio ABC (projeto SCAH) foi 

implementado em alguns hospitais portugueses no sentido de melhorar a fiabilidade da 

informação desagregada e ir de encontro aos objetos de preço por GDH do novo modelo de 

financiamento. O método ABC aplicado em hospitais tem sido referido como sendo capaz de 

melhorar os procedimentos de custeio (e.g., Cardinaels et al., 2004; Arnaboldi & Lapsley, 

2004). Contudo, a mesma literatura (e.g., Cardinaels et al., 2004; Arnaboldi & Lapsley, 2004) 

também tem referido dificuldades na implementação do método em hospitais.  

Dificuldades no processo de implementação do projeto-piloto SCAH 

No caso do SCAH, os entrevistados nos hospitais aludiram às dificuldades, comprovando que 

alguns dos hospitais que iniciaram o ensaio nem sequer o concluíram: 

O projeto-piloto do custeio ABC foi logo mal começado por terem metido um hospital grande e 

quatro hospitais pequenos. Mesmo entre os pequenos, é quase impossível comparar. Dos cinco 

hospitais que integraram a primeira fase do projeto-piloto, julgo que só três foram até ao fim. 

TSSPCG (EPE) 1 

 

Constata-se que houve dificuldades de implementação e funcionamento do projeto-

piloto SCAH, nomeadamente a heterogeneidade dos hospitais envolvidos, que podem ter 

comprometido o objetivo de comparabilidade. As dificuldades subjacentes ao cumprimento 

deste objetivo foram referidas pelos entrevistados na ACSS e nos hospitais: 

Acompanhei a implementação do projeto-piloto do custeio ABC. De facto, a comparabilidade 

que se pretendia deu resultados fracos. […] Na prática, verificou-se que alimentar o sistema de 

custeio ABC era mesmo difícil. 

ACSS 3 

O objetivo da comparabilidade no projeto-piloto do custeio ABC não foi conseguido porque se 

começou a casa pelo telhado. […] O sistema de custeio ABC deveria ter sido implementado em 

hospitais de um mesmo grupo comparável. Ora, aconteceu que, numa primeira fase, foram 

escolhidos cinco hospitais de grupos diferentes […] Iniciamos os trabalhos em dezembro de 

2006 e era para custear o ano 2006 cujos resultados foram apurados em 2008. […] a base do 

trabalho do projeto-piloto do sistema de custeio por atividades foram os recursos por centros de 

custos do ano 2006. […] As razões do insucesso do projeto-piloto do custeio ABC foram: (i) 



 

298 

 

terem incluído hospitais de diferentes dimensões e (ii) má calendarização que, de facto, pôs em 

causa a comparabilidade. 

RSF (EPE) 24 

 

Acresce que o projeto-piloto SCAH usou informação de contabilidade analítica cujos 

relatórios anteriores (do Tribunal de Contas e da Comissão de Avaliação dos Hospitais SA, 

por exemplo) haviam considerado que continham muitas insuficiências (Tribunal de Contas, 

2006a e 2006b; Ministério da Saúde, 2006e). Desta forma, os problemas da contabilidade 

analítica conforme NCG, segundo os entrevistados, dificilmente seriam colmatados na 

determinação de custos por GDH:  

No fundo, o custeio ABC vinha afinar, de alguma forma, a informação para determinar custos 

por GDH. Se vão beber à contabilidade analítica e ela não está como deve ser, vai sair tudo 

errado. 

RSF (EPE) 8 

O que já acontecia com a contabilidade analítica, também aconteceu com o custeio ABC. Com 

uma grande dispersão de valores, não se consegue concluir nada. 

TSSF (EPE) 9 

 

Outros entrevistados, tanto na ACSS como nos hospitais, referiram-se às dificuldades 

técnicas de operacionalização do custeio ABC, nomeadamente a obtenção de bases de 

imputação no domínio complexo dos serviços hospitalares, entre outras (morosidade e 

responsabilização, por exemplo): 

Houve uma janela de oportunidade para implementar o custeio ABC, através do projeto-piloto, 

mas não vejo que o método ABC seja operacionalizável, enquanto método de custeio. 

RSF (EPE) 16 

De facto, comparado com o PCAH era totalmente diferente em termos de objetos de custo e de 

drivers. […] o problema foi que, depois, o custeio ABC tornou-se muito mais moroso e 

trabalhoso. 

RSPCG (EPE) 7 

 

A dificuldade de colaboração do pessoal médico e também de enfermagem, 

nomeadamente para efeito de registos administrativos rigorosos que servissem de indutores de 

recursos ao custeio ABC, foi um exemplo que os entrevistados elucidaram: 

Em teoria, o método das secções homogéneas e o método ABC são muito similares, no objetivo 

de calcular custos unitários, e já viu quanto custou andar a procurar saber quanto tempo leva um 

médico a fazer um diagnóstico? Quanto tempo leva um enfermeiro a fazer um penso? É que, 

depois, nesse método ABC, querem ir ao mais ínfimo pormenor. E isso leva a quê? A nada. Será 

que depois se podem fazer orçamentos com base nessa informação que resulta do método ABC? 

É que a ACSS paga por atividades genéricas, não é por esses pormenores de um penso. 

ACSS 2 

Muitos médicos e enfermeiros recusam dar determinados dados, alegando que não são 

administrativos. 

TSF (SPA) 2 
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Importa também acrescentar que o projeto de mudança SCAH, envolvendo diversos 

agentes sociais (consultores externos de gestão, ACSS e hospitais), não teve uma estratégia de 

aceitação generalizada como resposta dos envolvidos, tanto na ACSS como nos hospitais: 

Não fui adepto do projeto-piloto Sistema de Custeio por Atividades dos Hospitais baseado no 

método ABC. Recusei participar porque aquilo não se aplica à realidade hospitalar. Tanto assim 

é que já acabou. Escusava-se de ter gasto tanto dinheiro nisso porque estava bom de ver que não 

daria em nada. Foram decisões políticas. 

ACSS 2 

Vou contar-lhe um exemplo de dinheiro deitado fora pela ACSS: projeto-piloto do custeio ABC. 

Eu recusei-me a fazer isso. Acho que foi dinheiro deitado fora. As pessoas estavam a fazer à mão 

os dados que saíam dos programas para depois os trabalharem de acordo com o ABC. Pior: 

tinham um programa em que os hospitais não tinham autonomia para trabalhar nele, ou seja, os 

hospitais estavam sempre dependentes da consultora externa. 

MCA (EPE) 1 

 

Estas manifestações de oposição ao custeio ABC também traduzem resistência à 

mudança (e.g., Torfing, 2001). Tal como ocorreu no projeto-piloto SCAH, o custeio ABC, 

frequentemente, é ensaiado em paralelo com outros métodos mais tradicionais, recorrendo a 

folhas de cálculo ou aplicações especializadas que operam fora dos sistemas de informação 

instalados (e.g., Malmi, 2001; Granlund & Malmi, 2002). Apesar das dificuldades do projeto-

piloto SCAH, tratou-se de um esforço para apurar de forma mais fidedigna os custos das 

atividades hospitalares no SNS português (Major & Cruz, 2013). Contudo, as dificuldades e 

os resultados referidos contribuíram para a suspensão deste ensaio, quatro anos após o seu 

início (Ministério da Saúde, 2011h). 

Término do projeto-piloto SCAH (em 2011) 

O projeto-piloto SCAH foi oficialmente descontinuado em abril de 2011 (Ministério da 

Saúde, 2011h). A ACSS decidiu não dar continuidade a este projeto-piloto, comunicando-o 

oficialmente aos hospitais, com base no argumento que se transcreve (Ministério da Saúde, 

2011h): 

[…] concluído o projeto e tendo sido efetuada uma análise da informação remetida pelas 

instituições, conclui-se que os dados não cumprem o último objetivo enunciado [benchmarking], 

ou seja, o da comparabilidade entre instituições. A falta de normalização e clarificação de 

conceitos, de nomenclatura idêntica de objetos de custeio para todas as instituições, aplicação do 

mesmo método de custeio e de uma solução de reporting que permita uma análise direta dos 

dados, impossibilitaram a continuação do projeto (Ministério da Saúde, 2011h). 

 

Perante o fim do projeto-piloto SCAH, nenhum dos hospitais envolvidos no projeto-

piloto deu continuidade ao custeio ABC nos moldes iniciais, suspendendo o apoio de 

consultoria externa de gestão. A descontinuação do projeto SCAH confirma as dificuldades de 

custeio real nos serviços públicos hospitalares (e.g., Cardinaels et al., 2004; Simões, 2004; 
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Sanchez, 2006), seja pelo método ABC seja pelo método das secções homogéneas. Outros 

autores (e.g., Costa et al., 2008) consideraram até que o método das secções homogéneas e o 

método ABC têm uma metodologia similar, apesar das diferenças nos procedimentos. Tanto o 

método das secções homogéneas como o método ABC têm sido criticados por oposição a 

métodos diretos com a padronização de algumas componentes dos custos dos serviços de 

saúde (e.g., Costa et al., 2008). A simplificação do custeio ABC tradicional através da nova 

abordagem TDABC (Kaplan & Anderson, 2004) tem sido experimentada no custeio de 

serviços hospitalares complexos no sentido de ser mais útil à gestão e promover a melhoria do 

desempenho (e.g., Demeere et al., 2009; French et al., 2013). No entanto, apesar de gestores 

hospitalares e médicos reconhecerem as potencialidades do TDABC para obter informação 

mais adequada de custeio desagregado por doente, por exemplo, a literatura (Campanale et al., 

2014) sugere que aqueles decisores continuam a privilegiar a informação mais agregada. 

Os entrevistados nos hospitais também atribuíram o insucesso ao facto do projeto ir 

mais de encontro aos objetivos de comparabilidade da ACSS do que às efetivas necessidades 

de gestão manifestadas pelos hospitais. Atendendo à distinção entre nível do setor 

organizacional e nível organizacional (e.g., Ruef & Scott, 1998; Dillard, et al., 2004), os 

resultados permitem interpretar que é difícil um instrumento de CG responder 

simultaneamente aos objetivos do setor organizacional e aos objetivos das organizações. 

Alguns dos entrevistados nos hospitais envolvidos não só alegaram não terem solicitado a 

necessidade de tal método, como referiram que a indicação para recurso a consultoria externa 

de gestão foi da própria ACSS: 

Quanto à consultoria externa, o problema do Estado é como o de qualquer pessoa quando vai às 

compras: se não sabe comprar é facilmente enganado. O Estado mete-se a fazer compras para as 

quais não está preparado. […] o caso do projeto-piloto do ABC é uma situação idêntica. Foram 

contratar uma consultora externa e cruzaram os braços. Ora, assim, não há nada que resulte. Têm 

de ser as empresas a exigir e a saber comprar. O problema é que, em termos de contrato, o 

consultor recebeu porque cumpriu a sua parte. O Estado é que não soube comprar, não soube 

acompanhar nem dinamizar o projeto. Ora, naturalmente, os consultores externos aproveitam-se 

desta fragilidade do Estado. 

MCA (EPE) 2 

A participação no projeto-piloto do custeio ABC […] foi uma contratação direta desse serviço de 

consultoria externa «imposta» ao hospital pelo próprio Ministério da Saúde. O resultado desse 

projeto-piloto em que participámos foi: pagámos a nossa parte à consultora externa e tivemos, 

internamente, zero de aproveitamento. 

TSSF (EPE) 5 

 

Entre os argumentos para o fim do financiamento do projeto, alguns entrevistados 

alargaram as justificações não só às dificuldades concretas no processo de implementação já 

referidas, mas também ao cenário de fortes restrições orçamentais, no ano 2011, com o país a 

ser intervencionado financeiramente (Memorando de Entendimento com UE/BCE/FMI). 
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Quanto ao projeto-piloto do custeio ABC […], o que está por trás do fim desse projeto foi não 

haver dinheiro. 

MCA (EPE) 3 

Fomos um dos hospitais-piloto na implementação do custeio por atividades. O projeto foi 

cancelado, por restrições orçamentais, mas também por envolver uma carga administrativa e 

burocrática à volta do projeto. […] o falhanço do projeto-piloto do custeio ABC deveu-se ao 

excesso de dados necessários. A ACSS deveria patrocinar sistemas de informação facilitadores 

da obtenção desses dados, pois não se pode esperar que médicos e outros profissionais façam tais 

registos propositadamente para alimentar um sistema de custeio. 

RSPCG (EPE) 2 

 

Alguma literatura (e.g., Shields, 1995) demonstrou que a implementação do método 

ABC depende mais de variáveis comportamentais do que de variáveis mais técnicas nas quais 

se incluem aspetos de software e consultoria externa de gestão. Apesar das condicionantes 

apresentadas até aqui para o insucesso do SCAH, um dos hospitais participantes no projeto-

piloto admitiu ter passado a usar, internamente, parte dos conhecimentos apreendidos no 

projeto-piloto, mas já sem recurso a consultoria externa de gestão. 

Acima de tudo, o sistema de custeio ABC, no projeto-piloto [SCAH], serviu para 

diagnosticarmos os erros de estrutura – estava muito pesada – e isso foi essencial para 

reorganizar. […] Devo também referir que o projeto-piloto do custeio ABC nos permitiu 

perceber onde estavam os principais erros e onde tivemos que agir. Neste hospital, as iniciativas 

para mudar significativamente a contabilidade analítica não partiram do Ministério da Saúde. 

Partiram mais dos serviços financeiros e do conselho de administração”. 

RSF (EPE) 24 

 

Excetuando a participação dos hospitais envolvidos no projeto-piloto SCAH, também 

há evidência de apenas um hospital que iniciou um processo de implementação do custeio 

ABC, por decisão interna do conselho de administração, também com apoio de consultoria 

externa de gestão, e não por iniciativa da ACSS. A razão foi determinar custos por GDH e 

imputar custos a cada doente efetivo: 

Este hospital, com apoio de consultoria externa, adquiriu uma aplicação para implementar o 

custeio ABC. […] Ainda não há resultados visíveis. Primeiro, estão a fazer as grelhas 

[proporções associadas às componentes dos custos] e, depois, […] far-se-á a imputação ao 

doente. 

RSF (EPE) 3 

 

A evidência acima confirma, conforme literatura (e.g., Granlund & Malmi, 2002), um 

sistema ABC a funcionar numa aplicação informática não integrada nos sistemas de 

informação implementados. Acresce que, face à mudança no modelo de financiamento por 

GDH, os hospitais procuram SCG focados nesse objeto de custos (e.g., Lehtonen, 2007; 

Kantola & Järvinen, 2012; Major & Cruz, 2013). O fim deste projeto-piloto SCAH por si só 

não permite avaliar a utilidade do custeio ABC nos sistemas de saúde, mas significa que o 
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projeto não reuniu a legitimidade necessária para prosseguir. Quando uma lógica institucional 

alternativa é rejeitada, tal ocorre por falta de legitimidade (Berman, 2012). 

 O projeto-piloto SCAH constituiu mais uma óbvia sequência reativa (Mahoney, 2000; 

Peters et al., 2005) às práticas subjacentes ao PCAH. Por um lado, as insuficiências na 

integração dos sistemas informáticos usados e as insuficiências na informação gerada 

impossibilitaram que se cumprisse o objetivo de comparabilidade entre hospitais pretendido 

pela ACSS (nível do setor organizacional). Por outro lado, os hospitais comprovaram as 

dificuldades de implementação de um método mais complexo cuja informação gerada 

persistiu nos mesmos problemas de utilidade instrumental da informação desagregada por 

secções homogéneas (PCAH). Assim, a informação gerada pelo projeto-piloto não teve mais 

utilidade instrumental do que a informação baseada no PCAH. Ou seja, o projeto-piloto não 

implicou a perda de legitimidade nem a perda de utilidade cerimonial das práticas subjacentes 

à NCG institucionalizada, razão pela qual o PCAH não foi desinstitucionalizado (Oliver, 

1992). 

8.8. Descontinuação do PCAH (3.ª ed.) nos hospitais PPP (2010-2011) 

Entre 2009 e 2011, entraram em funcionamento os três primeiros hospitais PPP (referidos no 

capítulo 4). Estes hospitais herdaram estruturas organizacionais dos hospitais SPA que lhes 

precederam, mas os contratos de concessão não incluíram qualquer cláusula referente a 

indicadores de contabilidade analítica baseados no PCAH (3.ª ed.): 

Este hospital não tem obrigação de reportar contabilidade analítica à ACSS. Não temos 

obrigação de usar os mesmos centros de custos nem de respeitar o PCAH [3.ª ed.]. […] Temos 

um contrato com a ARS a quem temos obrigação de dar respostas porque é a nossa entidade 

pública contratante em representação do Estado. É única e exclusivamente à ARS que nós temos 

que dar a informação que for solicitada, para além daquela que já está estabelecida em contrato. 

Porém, em termos de contabilidade analítica, não ficou estabelecido dar qualquer informação à 

ARS. 

RSF (PPP) 12 

[…] não estamos obrigados a usar o PCAH [3.ª ed.]. […] Como estamos numa fase inicial do 

processo, vamos proceder à nossa desagregação e criar o nosso próprio plano, pelo que não 

fizemos uma análise detalhada àquilo que é o PCAH [3.ª ed.]. 

RSPCG (PPP) 5 

 

Perante esta evidência, conclui-se que os hospitais PPP tiveram liberdade contratual 

(por parte do parceiro Estado) para implementarem regras de CG próprias em função das suas 

necessidades específicas de gestão. Esta foi a principal razão para a descontinuidade das 

regras do PCAH (3.ª ed.) nestes hospitais públicos que, antes da concessão, tinham 

contabilidade analítica conforme NCG nos hospitais públicos. Com esta mudança 
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organizacional, os hospitais PPP ficaram sem necessidade funcional de construírem 

informação desagregada conforme plano, dada a falta de utilidade instrumental. Acresce que 

os hospitais PPP, enquanto parceiros empresariais privados com empresarialização da 

governação de hospitais públicos têm obrigatoriedade de seguir o SNC, em lugar do POCMS 

que, por sua vez, remetia para o PCAH. O isomorfismo coercivo sobre os hospitais públicos, 

por via do PCAH (3.ª ed.), deixou de se aplicar aos novos hospitais PPP. Consequentemente, 

nestes hospitais, o PCAH (3.ª ed.) perdeu legitimidade face à mudança organizacional (Oliver, 

1992) operada pela transformação em hospitais PPP. 

Com a transformação dos hospitais SPA em hospitais PPP, o Estado privatizou a 

gestão que ficou a cargo do parceiro privado. Com esta mudança organizacional, através de 

contrato de concessão, o Estado deixou a contabilidade e as PCG à mercê do parceiro privado. 

Este, por sua vez, focou-se em instrumentos de utilidade mais instrumental e menos 

cerimonial, uma vez que é o responsável pela eficiência na gestão. Consequentemente, as 

práticas decorrentes do PCAH (3.ª ed.), cuja legitimidade advinha apenas de uma utilidade 

cerimonial, foram rapidamente rejeitadas pela gestão privada. Perante esta situação, pode 

interpretar-se que a desinstitucionalização do PCAH (3.ª ed.) nestes hospitais ocorreu por falta 

de utilidade instrumental e por falta de legitimidade (Oliver, 1992). Esta mudança 

organizacional (privatização da gestão) acelerou o ritmo da desinstitucionalização (da NCG), 

tendo funcionado como uma pressão moderadora de entropia organizacional (Oliver, 1992). A 

desinstitucionalização não foi um mero declínio ou dissipação das práticas, mas antes uma 

descontinuidade total por terem perdido utilidade e legitimação (Oliver, 1992). 

Apesar de persistir uma dependência mútua dos dois parceiros (Estado e gestão 

privada) e o Estado continuar a ser o principal cliente dos hospitais PPP, o contrato de 

concessão neste regime reduz parcialmente a dependência (e.g., Pfeffer & Salancik, 2003; 

Casciaro & Piskorski, 2005). A mudança organizacional pela concessão de hospitais em 

regime PPP (mudança na relação entre os agentes) funcionou como um preditor para a 

desinstitucionalização (Oliver, 1992). Esses antecedentes da desinstitucionalização nos 

hospitais PPP das PCG baseados no PCAH (3.ª ed.) foram: a mudança de lideranças (gestores 

privados em lugar de administradores hospitalares politicamente nomeados nos restantes 

hospitais públicos), a mudança na necessidade funcional (necessidade de práticas com 

utilidade mais instrumental e menos cerimonial) e as pressões para a eficiência (necessidade 

de práticas mais inovadoras) (Oliver, 1992). 

Os hospitais PPP também tiveram liberdade (por parte do parceiro Estado, via contrato 

de concessão) para implementar novos sistemas de informação, próprios dos grupos 



 

304 

 

empresariais privados, em função das suas necessidades práticas de gestão e esta foi a razão 

para descontinuar os sistemas de informação dos hospitais SPA concessionados em hospitais 

PPP: 

Temos armazéns avançados pelo que só se regista o consumo no momento em que ele é usado 

pelo doente. Os medicamentos vão para os armazéns avançados, mas só são dados como 

consumidos quando são administrados ao doente. Os colaboradores têm aplicações informáticas 

para esse efeito, através de leitura de códigos de barras, inclusivamente no bloco [operatório]. 

RSF (PPP) 12 

Em termos de ferramentas de gestão, antes da transformação em PPP, o hospital tinha a 

aplicação de contabilidade dos hospitais públicos – SIDC. Introduzimos um ERP que era a 

ferramenta já usada nas outras unidades do nosso grupo empresarial. 

RSPCG (PPP) 5 

 

Conforme com a evidência acima, o contrato de concessão em regime PPP também 

não incluiu restrições sobre o uso de sistemas de informação. Tal implicou a descontinuidade 

nestes hospitais das práticas assentes nos sistemas de informação do IGIF/ACSS. A 

empresarialização da governação (mudança organizacional) dos hospitais para um regime 

PPP implicou mudanças nos sistemas de informação (e.g., Hopwood, 1987). Outros estudos 

prévios (e.g., Johnson & Kaplan, 1987; Burns & Vaivio, 2001; Granlund & Malmi, 2002) 

evidenciaram como as tecnologias da informação mudam a CG dos hospitais. As 

insuficiências dos sistemas de informação potenciam o desfasamento entre regras e práticas 

em cada hospital (e.g., Kasurinen, 2002; Grabski et al., 2010). O facto dos Hospitais PPP 

terem introduzido novos sistemas de informação, abandonando as aplicações da ACSS, 

incluindo o SIDC com módulo de contabilidade analítica, enquadra-se nas sequências reativas 

(e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) à instituição PCAH. Estas sequências reativas são 

uma resposta ao loose coupling associado às insuficiências da informação e à evolução 

tecnológica. 

8.9. Reforma hospitalar e novas propostas de sistemas de informação e instrumentos de 

gestão alternativos ao PCAH (2011) 

O relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar deu cumprimento ao Despacho n.º 

10601/2011, já referido no capítulo 4 no quadro da resgaste financeiro a Portugal em 2011, 

com o objetivo de melhorar a governação e a eficiência dos hospitais públicos através de uma 

visão integradora e racional de todo o sistema de saúde (Ministério da Saúde, 2011f e 2011i). 

Em termos de NCG, este documento, divulgado em finais de 2011, considerou como 

prioridade mais premente a melhoria definitiva da qualidade da informação de custeio 
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existente no Ministério da Saúde, envolvendo a ACSS e os hospitais, desde a conceção à 

implementação (Ministério da Saúde, 2011i). 

A primeira e mais premente prioridade é a melhoria definitiva da qualidade da informação 

existente no Ministério da Saúde. Não é possível governar ou decidir sem boa informação. Já 

muito se fez nos últimos anos, mas persistem problemas por resolver […] (Ministério da Saúde, 

2011i, p.12). 

É difícil analisar os custos da prestação de cuidados de saúde hospitalares públicos em Portugal, 

designadamente pelo facto de não existir nenhum hospital público que consiga informar com 

rigor quais os custos que tem com determinado procedimento ou tratamento (Ministério da 

Saúde, 2011i, p.143). 

[…] a informação de saúde disponível é actualmente [ano 2011] uma realidade caótica, 

desconexa e insegura. (…) dados fidedignos, não duplicados, sem erros associados e que 

permitam uma utilização rápida e eficaz, garantindo um verdadeiro suporte à decisão, são pois 

um imperativo (Ministério da Saúde, 2011i, p.219). 

 

Outra recomendação do documento foi a necessidade de desenvolver uma 

contabilidade analítica uniforme como instrumento de gestão proactiva, capaz de identificar 

as alavancas de atuação necessárias para melhorar o desempenho e apoiar a tomada de 

decisão (Ministério da Saúde, 2011i). O relatório também recomendou que a ACSS 

implementasse um custeio baseado nas atividades
9
 em todos os hospitais públicos, atendendo 

à complexidade das atividades envolvidas. Estas recomendações, sustentadas nas 

insuficiências da informação de CG, também constituem sequências reativas (e.g., Mahoney, 

2000; Peters et al., 2005) à NCG instituída. Por fim, o relatório recomendou ainda a 

necessidade de promover a interoperabilidade de sistemas integrados de informação face às 

insuficiências dos mesmos no suporte à produção de melhor informação de gestão 

desagregada. 

A evidência no relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar foi ainda mais 

incisiva em termos da CG implementada nos hospitais em investigação. As recomendações ao 

setor organizacional para a mudança fundamentaram-se na constatação de insuficiências na 

contabilidade analítica implementada, nomeadamente a evidência de persistentes 

insuficiências na informação e falta de utilização instrumental da informação desagregada de 

custeio (Ministério da Saúde, 2011i). Assim, foram diversos os objetivos das medidas de 

contabilidade analítica recomendados pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

(Ministério da Saúde, 2011i). Primeiro, conhecer custos mais corretos por serviço, por 

unidade ou por atividade. Segundo, identificar áreas de ineficiência. Terceiro, conhecer a 

estrutura de custos para melhor preparar o contrato-programa. Quarto, permitir um reporte de 

informação mais adequado e correto. Quinto, permitir a avaliação e comparabilidade entre 

                                                 
9 Este relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar omitiu qualquer referência ao projeto-piloto SCAH 

implementado em 11 hospitais públicos portugueses entre 2007 a 2011. 
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hospitais. Por último, possibilitar uma correta base de dados central (na ACSS) para a 

definição de preços de financiamento dos serviços do SNS. Esta evidência mostra o 

reconhecimento inequívoco de dificuldades tanto no processo de implementação de SCG 

como no processo de utilização da informação desagregada gerada (e.g., Malmi, 1999; 

Kasurinen, 2002; Johansson & Siverbo, 2009). 

Perante as limitações de comparabilidade da informação anual de custeio por secções 

homogéneas, o relatório de auditoria n.º 30/2011 incluiu as seguintes recomendações 

(Tribunal de Contas, 2011a): 

Entre as várias unidades hospitalares, existe uma discordância global elevada nos procedimentos 

contabilísticos utilizados e na imputação dos custos. […] seja através do aperfeiçoamento do 

actual plano de contabilidade analítica dos hospitais, seja através da introdução de sistemas 

alternativos de custeio como o que foi desenvolvido como projecto-piloto [SCAH], a obtenção 

dos dados de base do sistema de custeio deverá privilegiar o recurso a sistemas de informação de 

registo da actividade e, preferencialmente, permitir o custeio por doente (Tribunal de Contas, 

2011a, p.19). 

 

Note-se que o Tribunal de Contas (2011a), desta vez, recomendou à ACSS o 

aperfeiçoamento do PCAH (3.ª ed.) ou a implementação de custeios alternativos, não 

necessariamente o método ABC. Na verdade, este Tribunal já tinha conhecimento do 

insucesso do projeto-piloto SCAH que havia recomendado no relatório de auditoria n.º 

20/2006 (referido no ponto 8.5). 

A evidência nos parágrafos anteriores mostra que, tal como nos relatórios de 2006 

(ponto 8.5), os problemas de insuficiências da informação desagregada de custeio persistiram 

inalterados até 2011 (“prioridade é a melhoria definitiva da qualidade da informação”, “uma 

realidade caótica, desconexa e insegura”) (Ministério da Saúde, 2011i, p.12; Tribunal de 

Contas, 2011a, p.219). Por isso, estes relatórios representam mais um estímulo para mudar a 

trajetória do PCAH (3.ª ed.), ou seja, podem ser interpretados como uma nova sequência 

reativa (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) em resposta ao fenómeno de loose coupling 

abordado no capítulo anterior. 

Perante todas estas sequências reativas que não desinstitucionalizaram o PCAH nos 

hospitais públicos SPA, SA e EPE, e face à rápida rejeição desta NCG nos hospitais PPP, 

pode interpretar-se o seguinte: a empresarialização dos hospitais públicos (SA e EPE) sem 

empresarialização (privatização) da gestão implica a persistência de práticas organizacionais 

de utilidade cerimonial (não instrumental) com uma legitimidade apoiada em práticas 

institucionalizadas por isomorfismo coercivo (DiMaggio & Powell, 1991; Beckert, 2010). 

Assim sendo, persiste a legitimidade e a utilidade (mesmo que apenas cerimonial) das PCG. 

Ou seja, no setor público, sem uma mudança organizacional que implique a criação de 
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utilidade instrumental (e.g., Carruthers, 1995; Modell, 2003; Kaperskaia, 2008), perda de 

legitimidade e perda de utilidade cerimonial, a desinstitucionalização das práticas 

organizacionais não acontece (Oliver, 1992). Essa desinstitucionalização não ocorre porque 

faltam, nomeadamente, mudanças na relação entre os agentes (administradores continuam 

politicamente nomeados), mudanças na distribuição do poder, mudanças no consenso social 

(nas lideranças) e pressões para a competitividade e eficiência (Oliver, 1992). Acresce que, 

nestas circunstâncias, a pressão moderadora de inércia organizacional também impede ou 

abranda, no mínimo, os processos de desinstitucionalização (Oliver, 1992). 

8.10. Discussão 

O estudo das sequências reativas ao PCAH, durante o período 2003-2011, permitiu explanar 

como e por que razões diversos agentes sociais internos e externos aos hospitais 

pressionaram, direta ou indiretamente, para a desinstitucionalização do PCAH (2.ª ed., 3.ª ed. 

e adendas) em resposta ao persistente fenómeno de loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; 

Major & Ribeiro, 2009). Em termos de agentes internos (origem endógena), os hospitais-

empresa reagiram ao loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; Major & Ribeiro, 2009) 

através da criação de sistemas de informação próprios (função de novas necessidades 

funcionais decorrentes da empresarialização) alternativos ou complementares, mas 

mantiveram o reporte formal do custeio tradicional conforme PCAH por imperativo legal 

associado a uma instituição isomórfica e já em fase de bloqueio (Sydow et al., 2009). Os 

novos hospitais PPP descontinuaram o PCAH (3.ª ed.). 

Diversos agentes sociais externos aos hospitais também responderam ao fenómeno de 

loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; Major & Ribeiro, 2009). Esses agentes externos 

foram: a UMHSA (Conselho de Ministros, 2003; Ministério da Saúde, 3003c, 2004f e 2006e), 

os consultores externos de gestão (Ministério da Saúde, 2007d e 2011h), o IGIF, a ACSS, a 

Comissão de Avaliação dos Hospitais SA (Ministério da Saúde, 2006e), o Tribunal de Contas 

(2006a, 2006b e 2011a) e o Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar (Ministério da Saúde, 

2011a). De acordo com a evidência empírica apresentada neste capítulo, a Figura 8.1 situa as 

sequências reativas (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) ao PCAH no período 2003-2011: 
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Figura 8.1. As sequências reativas ao PCAH (2003-2011) 

 

A mudança organizacional, através de pressões políticas, funcionais e sociais, 

apresentada por Oliver (1992) como antecedente para a desinstitucionalização de práticas 

organizacionais, explica a rejeição do PCAH (3.ª ed.) nos hospitais com privatização da 

gestão (hospitais PPP). Desta forma, a governação privada pode funcionar como uma pressão 

entrópica que acelera a desinstitucionalização (Oliver, 1992). Este exemplo de privatização da 

governação pode ser acrescentado ao modelo de Oliver (1992). Por seu turno, no mesmo 

modelo também se pode incluir a governação pública (gestores politicamente nomeados) 

como um exemplo de pressão de inércia organizacional a que se refere Oliver (1992). De 

acordo com Hopwood (1987), a mudança em contabilidade ocorre pela interação entre a 

mudança organizacional e a mudança nos sistemas de informação. Ora, as pressões políticas, 

funcionais e sociais a que se refere Oliver (1992) enquadram-se na mudança organizacional. 

Consequentemente, pode sugerir-se a inclusão no modelo de Oliver (1992) de pressões 

tecnológicas decorrentes da mudança nos sistemas de informação (Hopwood, 1987), dada a 

sua influência nas PCG (e.g., Burns & Vaivio, 2001; Rom & Rohde, 2007; Grabski et al., 

2010), como se verificou no presente estudo de caso. 

Nos hospitais públicos sem privatização da governação, perante a evidência de loose 

coupling, as variadas sequências reativas (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) relatadas não 

foram suficientes para deslegitimar nem as regras nem as práticas baseadas numa instituição 

trajetória-dependente (PCAH). As sequências de autorreforço do PCAH, tratados no capítulo 

anterior, tendem para manter a legitimidade das PCG por isomorfismo coercivo no sentido da 

utilidade cerimonial (Meyer & Rowan, 1991; Burns & Scapens, 2000). Por seu turno, as 

sequências reativas ao PCAH tendem para redirecionar as PCG para uma utilidade mais 

instrumental (e.g., Ansari, 1987; Modell, 2003).  

A instituição PCAH evidenciou estar numa fase de bloqueio (Sydow et al., 2009) em 

que as pressões de inércia organizacional dificultam o processo de desinstitucionalização 

2003 2011 

2003: UMHSA criou novos SCG 

 2003-2011: Hospitais-empresa desenvolveram SCG próprios  
                     alternativos ao custeio conforme PCAH. 

  2005-2011: IGIF e ACSS adaptaram os SCG herdados da 

                      extinta UMHSA 
   2006: Relatório da Comissão de Avaliação dos Hospitais SA 

    2006: Relatório de auditoria n.º 20/2006 

     2007: Projeto ERP  PTSIIS 
      2007: Início do Projeto-piloto SCAH (custeio ABC em 5 

                hospitais) 

 

2008: Alargamento do Projeto-piloto SCAH a mais 6  

            hospitais 
  2010-2011: Rejeição das práticas subjacentes ao PCAH  

                     (3.ª ed.) nos hospitais PPP 

   2011: Fim oficial do projeto-piloto SCAH 
    2011: Relatório do Grupo Técnico para a Reforma  

              Hospitalar 

     2011: Relatório de auditoria n.º 30/2011 
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(Oliver, 1992), mesmo que persistam insuficiências e falta de utilidade instrumental da 

informação desagregada de CG. Tal também tem sustentação em Sulaiman e Mitchell (2005), 

segundo os quais, frequentemente, a introdução de novos elementos institucionais de mudança 

não é acompanhada pelo abandono dos elementos institucionalizados até então. Há uma 

dependência da trajetória histórica na medida em que determinada opção inicial é continuada 

e condiciona a trajetória futura (e.g., Thelen, 1999; Mahoney, 2000). A mudança explica-se 

como resultado da interação entre a formação inicial de uma trajetória e a dependência de 

trajetórias (Kickert, 2011). Assim, o processo de mudança incremental da instituição PCAH 

evidenciou ser fruto de estímulos ora para a continuidade e institucionalização (sequências de 

autorreforço) ora para a descontinuidade, transformação e desinstitucionalização (sequências 

reativas) (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005; Streeck & Thelen, 2005; Djelic & Quack, 

2007). 

Por fim, quanto ao momento, as sequências reativas (Mahoney, 2000; Peters et al., 

2005) surgem associadas ao início de novos ciclos políticos, coincidindo com a constituição 

de novos Governos Constitucionais, ou seja, novos ciclos políticos com alternância ideológica 

(Governo de direita coligada de 2002 a 2005, Governo socialista de 2005 a 2011; Governo de 

direita coligada a partir de 2011). Conforme literatura (Kickert, 2011), uma alternância 

ideológica por períodos curtos é prejudicial às reformas na administração pública porquanto 

pode interromper mudanças organizacionais antes mesmo de terem tido tempo para produzir 

efeitos. Na sequência dos capítulos empíricos 6, 7 e 8, o próximo e último capítulo expõe a 

conclusão da presente investigação. 
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CAPÍTULO 9: CONCLUSÃO 

Este capítulo está composto por quatro pontos fundamentais: revisão dos principais 

resultados, contributos teóricos, contributos empíricos, limitações do estudo e sugestões para 

investigação futura. 

9.1. Principais resultados 

O objetivo geral do presente estudo de caso foi compreender aprofundadamente como e por 

que razões se processou o surgimento e a mudança nas regras de NCG dos hospitais públicos 

portugueses e nas práticas subsequentes durante o período 1954-2011. Este objetivo geral 

refletiu a pergunta geral de investigação: como e porquê a NCG nos hospitais públicos 

portugueses surgiu e evoluiu? Mesmo que mais centrado no período de implementação da 

instituição PCAH (1998-2011), este estudo não deixou de abordar o período 1954-1997 que 

lhe precedeu. 

Começando pela génese do PCAH (1954-1997), diversos agentes externos, com poder 

de coação hierárquica (e.g., Brignall & Modell, 2000; Ribeiro & Scapens, 2006) sobre os 

hospitais públicos portugueses por força das estruturas organizacionais legalmente 

competentes, exerceram pressões institucionalizadoras de NCG através de Leis, Decretos-Lei, 

Portarias e Despachos ministeriais. Perante a necessidade de responder politicamente pelo 

planeamento e controlo orçamental, num contexto económico e social histórico de aumento 

dos gastos em serviços de saúde, os agentes políticos (nível político) e suas estruturas 

organizacionais subordinadas (nível do setor organizacional) (e.g., Ruef & Scott, 1998; 

Dillard et al., 2004) criam regras de CG. Tais regras inserem-se numa lógica institucional de 

controlo estatal do crescimento dos gastos públicos, apoiada em suportes legais (e.g., Modell, 

2001; Kickert, 2011, Modell, 2012). A legislação exerce pressões institucionalizadoras de 

origem exógena aos hospitais públicos, resultando num isomorfismo coercivo (e.g., DiMaggio 

& Powell, 1991; Hyvönen et al., 2006). No setor público hospitalar português, sem mercado 

de concorrência, a tomada de decisão tem uma natureza fortemente política (e.g., Covaleski et 

al., 1996; Brignal & Modell, 2000; Lapsley & Wright, 2004). Assim, no período 1954-1974, 

normas e estruturas organizacionais politicamente criadas para controlo dos gastos públicos e 

a contabilidade orçamental de base de caixa estiveram na génese dos primeiros conceitos de 

CG dos serviços de saúde. 
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A transição de um regime ditatorial para um regime democrático (25 de Abril de 

1974), a criação do POC/77 e a implementação de um estado social com criação de um SNS 

criaram a conjuntura crítica (e.g., Hall & Taylor, 1996; Thelen, 1999; Mahoney, 2000; Sydow 

et al., 2009) necessária para o surgimento do primeiro POCSS/80 que, além de regras 

digráficas para a contabilidade geral, incluiu regras de CG baseadas no método das secções 

homogéneas. Face às mudanças ocorridas no POC/89, que substituiu o POC/77, também foi 

necessário criar o POCSS/91 que reviu o POCSS/80, ou seja, a mudança na normalização da 

contabilidade financeira dos serviços de saúde influencia a mudança na NCG nesses mesmos 

serviços. Apesar da criação de diversos normativos legais avulsos em reforço (e.g., Mahoney, 

2000; Peters et al., 2005) do POCSS/80, o POCSS/91 foi o primeiro grande ponto de reforço 

da NCG instituída que procedeu à adaptação de alguns elementos (e.g., centros de custos e 

unidades de imputação) da trajetória (Djelic & Quack, 2007; Streeck & Thelen, 2005) iniciada 

no POCSS/80. 

A partir de 1992, a introdução gradual da aplicação informática SIDC nos hospitais 

públicos, também por iniciativa central exógena aos hospitais, foi um fator facilitador da 

mudança nas práticas (e.g., Cobb et al., 1995; Kasurinen, 2002), face às potencialidades dos 

sistemas de informação (e.g., Granlund & Malmi, 2002; Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 

2011). A mudança nos sistemas de informação interage com a mudança organizacional, 

pressionando para a mudança em contabilidade (e.g., Hopwood, 1987; Cobb et al., 1995). A 

primeira edição do PCAH, aprovada em 1996 e revista em 1997 pela Comissão de 

Normalização do POCSS e pelo Grupo de Trabalho para a Normalização, não foi uma 

construção de raiz, mas antes uma adaptação para hospitais das regras de CG incluídas no 

anterior POCSS/91 aplicada a todos os serviços de saúde. Desta forma, pode interpretar-se 

que a trajetória foi dependente (e.g., Hall & Taylor, 1996; Hay & Wincott, 1998; Asiskovitch, 

2009). 

 Após o início da implementação do PCAH (1.ª ed.), em 1998, ocorreram sequências 

de autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) deste plano, no período 2000-2011, 

por influência de agentes sociais externos aos hospitais públicos que exerceram pressões 

institucionalizadoras sobre as regras e as PCG. Tais pressões isomórficas (e.g., DiMaggio & 

Powell, 1991; Hyvönen et al., 2006) ocorreram por força legal, através de Leis, Decretos-Lei, 

Portarias ou Despachos, por influência das recomendações do Tribunal de Contas e 

potenciadas pelo desenvolvimento dos sistemas de informação (e.g., Burns & Vaivio, 2001; 

Granlund & Malmi, 2002). Estas influências determinaram um processo de evolução 

incremental cujo resultado foi uma reprodução por adaptação (2.ª ed., 3.ª ed. e adendas à 3.ª 
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ed. por Circular Normativa), ou seja, um resultado de continuidade e não de rejeição (e.g., 

Thelen, 1999; Streeck & Thelen, 2005) das regras do PCAH. 

As revisões das regras do PCAH, também por força dos efeitos de coordenação e 

aprendizagem decorrentes do processo de implementação prática, contribuíram para a 

institucionalização do PCAH que se encontra em fase de bloqueio (Sydow et al., 2009). Nesta 

fase, a inércia estrutural e a rigidez organizacional impedem a mudança numa trajetória 

dependente ao ponto de só um evento exógeno contribuir para descontinuar a instituição 

(Sydow et al., 2009). Porque a natureza da prestação de serviços de saúde é mutável ao longo 

do tempo (e.g., Jones & Mellett, 2007), as regras de contabilidade adaptam-se à evolução do 

contexto histórico (e.g., Jones & Mellett, 2007; Gomes & Rodrigues, 2009). Aprovada (ao 

nível político) a primeira edição do PCAH, todas as sequências de autorreforço deste plano 

foram efetuadas ao nível do setor organizacional (IGIF/ACSS) para serem implementadas nos 

hospitais públicos (nível organizacional) (e.g., Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). 

Apesar de parte do PCAH nunca ter sido implementado (orçamentos, análise de 

desvios e proveitos por secções homogéneas), o custeio por secções homogéneas conforme 

PCAH tem legitimidade, por força legal, e utilidade mais cerimonial (divulgação pública pelo 

setor organizacional) do que instrumental (Kaperskaia, 2008; Marriott et al., 2011). Acresce 

que a utilidade cerimonial dá legitimidade ao setor organizacional perante o poder político, os 

supervisores (Tribunal de Contas) e a opinião pública. A aquiescência dos hospitais públicos 

na manutenção de estruturas formais (PCAH, neste caso) com pouca utilidade instrumental 

justifica-se pela dependência dos recursos vitais (e.g., Heimovics et al., 1993; Pfeffer & 

Salancik, 2003; Amalou-Döpke & Süb, 2014) que o Estado distribui via SNS. Nesta 

circunstância, as sequências de autorreforço resultam em institucionalização e loose coupling 

(e.g., Orton e Weick, 1990; Adinolfi, 2003; Thornton et al., 2012) em todos os níveis 

organizacionais. Porém, a falta de utilidade instrumental da informação (e.g., Coyte et al., 

2010; Grabski et al., 2010) provoca a falta de melhoria das insuficiências dessa informação 

(e.g., Babad & Balachandran, 1993; Modell, 2003; Johansson & Siverbo, 2009). Ora, a 

informação com insuficiências condiciona a sua utilidade instrumental (e.g., Scapens, 2006). 

Por conseguinte, ocorre um círculo vicioso entre as insuficiências da informação desagregada 

de custeio e a falta de utilização instrumental da mesma. 

Por fim, perante a empresarialização (transformação de hospitais em SA) de cerca de 

metade da oferta hospitalar pública portuguesa (em finais de 2002), no período 2003-2011 

ocorreram diversas sequências reativas (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) ao PCAH com o 

objetivo de proporcionar mais utilidade instrumental (e.g., Ansari, 1987; Modell, 2003) à 
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informação de CG. Vários agentes internos e externos (nomeadamente consultores externos 

de gestão) pressionaram, direta ou indiretamente, para a desinstitucionalização do PCAH (2.ª 

ed., 3.ª ed. e adendas) em resposta à falta de utilidade instrumental e ao persistente fenómeno 

de loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; Major & Ribeiro, 2009). As sequências reativas 

surgem associadas a novos ciclos políticos, coincidindo com a constituição de novos 

Governos Constitucionais e novos projetos ideológicos de reformas organizacionais (Kickert, 

2011).  

Como propostas de alternativas ao custeio institucionalizado conforme PCAH, as 

sequências reativas identificadas neste período 2003-2011 foram: novos SCG criados ao nível 

político (UMHSA) com apoio de consultores externos de gestão (2003-2005), 

desenvolvimento de sistemas de informação próprios em cada hospital-empresa (2003-2011), 

adaptação ao nível do setor organizacional (IGIF e ACSS) dos SCG herdados da extinta 

UMHSA (2005-2011), projeto-piloto de implementação do custeio ABC, propostas de novos 

sistemas de informação integrados (apoiados por consultoria externa), novos SCG nos 

hospitais PPP e recomendações de mudanças (Comissão de Avaliação dos Hospitais SA, 

Tribunal de Contas, Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar) face à persistência de 

insuficiências na informação de CG para fins de utilidade instrumental. 

O PCAH só foi descontinuado nos hospitais PPP com privatização da governação 

(regras de gestão privadas e sistemas de informação privados). Nestes hospitais PPP, a 

utilidade cerimonial de práticas organizacionais foi imediatamente rejeitada por imperativos 

de eficiência em detrimento de condicionalismos políticos e sociais históricos. A governação 

privada de hospitais pode funcionar como uma pressão entrópica que acelera a 

desinstitucionalização (Oliver, 1992) de práticas com utilidade essencialmente cerimonial. 

Nos hospitais públicos SPA e EPE (com administrações politicamente nomeadas), face ao 

fenómeno de loose coupling, as sequências reativas (Mahoney, 2000; Peters et al., 2005) têm 

mais dificuldades para deslegitimar as regras e as práticas com utilidade cerimonial baseadas 

numa instituição trajetória-dependente (PCAH) e em fase de bloqueio (Sydow et al., 2009). 

Nesta situação de governação pública, as pressões de inércia organizacional tendem a 

dificultar o processo de desinstitucionalização (Oliver, 1992). 

9.2. Contributos teóricos 

Atendendo aos resultados do estudo do caso da NCG nos hospitais públicos portugueses no 

período 1954-2011, salientados no ponto anterior, este ponto sintetiza três contributos teóricos 
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essenciais ao nível da extensão da teoria: investigação em CG com suporte teórico no 

institucionalismo histórico (subponto 9.2.1), processo de institucionalização via isomorfismo 

coercivo através de sequências de autorreforço em contexto de dependência de recursos 

(subponto 9.2.2) e, por fim, sequências reativas ao fenómeno de loose coupling e processo de 

desinstitucionalização (subponto 9.2.3). 

9.2.1. Investigação em Contabilidade de Gestão com suporte teórico no institucionalismo 

histórico 

O presente estudo de caso adotou o institucionalismo histórico (e.g., Hay & Wincott, 1998; 

Thelen & Steinmo, 1998), quanto se sabe pela primeira vez em CG. O institucionalismo 

histórico mostrou-se útil na interpretação dos processos de criação e evolução de instituições 

num determinado contexto histórico e a sua relação com as práticas organizacionais 

socialmente construídas (e.g., Hall & Taylor, 1996). Como se pode deduzir deste estudo, a 

investigação sobre instituições da área da CG (normalização pública da CG, por exemplo) 

com suporte no institucionalismo histórico proporciona explicações teóricas tanto dos 

processos de mudança (incremental ou abrupta) como dos resultados de mudança 

(continuidade ou descontinuidade) (e.g., Torfing, 2001; Streeck & Thelen, 2005; Djelic & 

Quack, 2007). 

Num determinado período histórico, a génese e a evolução de instituições na área da 

CG, com enfoque na envolvente macro-organizacional, podem ser explanados com recurso a 

conceitos abordados no institucionalismo histórico, nomeadamente os conceitos de conjuntura 

crítica (e.g., Mahoney, 2000; Torfing, 2001; Mabee, 2011; Kickert, 2011), dependência de 

trajetórias (e.g., Hay & Wincott, 1998; Djelic & Quack, 2007; Sydow et al., 2009; Broschek, 

2011), sequências de autorreforço (e.g., Mahoney, 2000; Streeck & Thelen, 2005; Kickert, 

2011; Mabee, 2011) e sequências reativas (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). A MCG, 

enquanto tema de investigação (e.g., Scapens, 1994; Bjoornenak & Olson, 1999), pode 

estudar a relação entre instituições e comportamentos subjacentes, focando-se nas relações de 

poder (e.g., Thelen & Steinmo, 1998; Torfing; 2001; Ribeiro & Scapens, 2006; Asiskovitch, 

2009) num contexto histórico específico (e.g., Hall & Taylor, 1998; Thelen, 1999; Fennings 

& Greenwood, 2003).  

O contexto político histórico (fim do regime ditatorial, implementação de uma 

democracia liberal, criação do estado social com SNS e aprovação do POC/77 no caso da 

NCG nos hospitais públicos portugueses) pode criar uma conjuntura crítica que permita o 
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surgimento e evolução de conceitos e regras de CG com génese na história da contabilidade 

orçamental pública. Uma instituição na área da CG (PCAH, por exemplo) herda elementos 

institucionais de regras precedentes (POCSS/91, por exemplo), reproduzindo-se a seguir por 

adaptação em sequências de autorreforço, via isomorfismo coercivo, delineando uma 

trajetória histórica dependente a que se refere o institucionalismo histórico. Acresce que, com 

frequência, as políticas de saúde (SNS, por exemplo) de cada país seguem trajetórias 

históricas específicas, diferenciadas e complexas (Burau & Blank, 2006), em resultado da 

implementação de ideias políticas que marcam a história e moldam os comportamentos 

organizacionais (e.g., Hay & Wincott, 1998; Immergut & Anderson, 2008; Béland, 2009; 

Dutil, 2014). 

9.2.2. Sequências de autorreforço e institucionalização via isomorfismo coercivo em 

contexto de dependência de recursos 

Após a criação e implementação das primeiras normas de CG em hospitais públicos, a 

evolução das mesmas passa por revisões e ajustamentos num processo de mudança 

incremental cujo resultado é a continuidade, ou seja, uma reprodução por adaptação (Streeck 

& Thelen, 2005). Os principais elementos institucionais, nomeadamente os objetivos e a 

filosofia do método escolhido no primeiro evento da trajetória histórica (e.g., Hay & Wincott, 

1998; Thelen, 1999; Djelic & Quack, 2007), são reproduzidos e adaptados em sequências de 

autorreforço (e.g., Thelen, 1999; Mahoney, 2000; Sydow et al., 2009) em cada revisão das 

regras de CG dos hospitais públicos. A condição de dependência de recursos está na base dos 

processos de institucionalização conforme interpretação sintética da Figura 9.1 seguinte: 
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Figura 9.1. Sequências de autorreforço coercivas em contexto de dependência de recursos 

 

Em consonância com a Figura 9.1, na condição de dependência de recursos vitais (e.g., 

Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke & Süb, 2014) do SNS 

(Estado, enquanto agente com mais poder numa relação de mútua dependência), as sequências 

de autorreforço coercivas (e.g., DiMaggio & Powell, 1991; Hyvönen et al., 2006; Major & 

Ribeiro, 2009) conferem legitimidade e conduzem à institucionalização (e.g. DiMaggio & 

Powell, 1991; Gomes & Rodrigues, 2009; Thornton et al., 2012). A aquiescência de práticas 

com utilidade essencialmente cerimonial nos hospitais públicos justifica-se, contudo, pela 

dependência de recursos (Pfeffer & Salancik, 2003; Chen & Roberts, 2010; Amalou-Döpke & 

Süb, 2014) e não pela eficiência que essas práticas proporcionam. Assim, estendendo o 

quadro teórico do institucionalismo histórico, este estudo revela que as sequências de 

autorreforço com isomorfismo coercivo em contexto de dependência de recursos levam à 

institucionalização com loose coupling. Este resultado de carácter teórico pode ser útil para os 

decisores políticos. 

9.2.3. Sequências reativas ao fenómeno de loose coupling e desinstitucionalização 

Uma vez institucionalizadas as regras formais, caso as práticas efetivas subsequentes 

persistam desfasados das regras, este fenómeno de loose coupling (e.g., Orton e Weick, 1990; 

Johansson & Siverbo, 2009; Major & Ribeiro, 2009) está na origem de sequências reativas 

(ver Figura 9.2). 
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Figura 9.2. Sequências reativas ao fenómeno de loose coupling e desinstitucionalização 

 

De acordo com a Figura acima, como se verificou no presente estudo de caso, a 

resposta ao fenómeno de loose coupling são as sequências reativas (e.g., Mahoney, 2000; 

Peters et al., 2005) no sentido da desinstitucionalização (e.g., Oliver, 1992; Mahoney, 2000). 

As pressões políticas, funcionais e sociais abordadas por Oliver (1992) como antecedentes 

endógenos ou exógenos da desinstitucionalização de atividades ou práticas organizacionais 

traduzem-se por sequências reativas (e.g., Mahoney, 2000; Peters et al., 2005). No caso da 

NCG dos hospitais públicos, ocorreram sequências reativas de origem endógena (sistemas de 

informação próprios alternativos), mas, e acima de tudo, ocorreram sequências reativas de 

origem exógena. Estas provêm não só de agentes ao nível político e económico (UMHSA, 

Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, Comissão de Avaliação dos Hospitais SA, 

consultores externos e Tribunal de Contas), mas também de agentes ao nível do setor 

organizacional (IGIF e ACSS) (e.g., Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). No entanto, 

perante as pressões políticas (e.g., para novas alternativas), as pressões funcionais (e.g., para 

mais utilidade instrumental) e as pressões sociais (e.g., para descontinuar regras e valores), 

emergiu do presente estudo de caso a influência do tipo de governação: pública ou privada. 

Ou seja, enquanto na governação pública (hospitais SPA, SA e EPE) as sequências reativas 

(políticas, funcionais e sociais) não desinstitucionalizaram a NCG, apenas erodiram, (pressão 

de inércia organizacional), nos casos de governação privada (hospitais PPP) a NCG foi 

rapidamente desinstitucionalizada (pressão entrópica).  

Acresce que as pressões (políticas, funcionais e sociais) para a erosão das práticas ou a 

sua desinstitucionalização no modelo de Oliver (1992) debruçaram-se sobre pressões em 

termos de mudança organizacional (interna e externa), mas a mudança nos sistemas de 

informação não foi considerada. Compreende-se esta omissão de Oliver (1992), atendendo a 

que o estudo é anterior a 1992. Porém, nas últimas duas décadas, a evolução tecnológica 

passou a interagir cada vez mais com os sistemas de informação, em geral, e com os sistemas 

Loose coupling 

(e.g., Orton e Weick, 1990; Johansson & Siverbo, 2009; Major & Ribeiro, 2009) 

Sequências reativas 
(e.g., Peters et al., 1999; Mahoney, 2000) 

Desinstitucionalização 
(e.g., Oliver, 1992; Mahoney, 2000) 
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de informação contabilísticos (e.g., Hopwood, 1987; Burns & Vaivio, 2001; Granlund & 

Malmi, 2002; Rom & Rohde, 2007; Wagner et al., 2011), em particular.  

A mudança nas tecnologias de informação pode criar pressões para mudar a ordem 

institucional (e.g., Hopwood, 1987; Ocasio & Thornton, 1999). Neste estudo de caso, 

ocorreram pressões tecnológicas para a desinstitucionalização do PCAH, tanto nos hospitais 

com governação pública (alguns hospitais SA e EPE implementaram total ou parcialmente 

novos sistemas de informação) como nos hospitais públicos com governação privada 

(hospitais PPP implementaram sistemas de informação em uso nos hospitais privados do 

grupo empresarial). No entanto, os hospitais com governação pública e com novos sistemas 

de informação continuaram a reportar ao setor organizacional (IGIF e ACSS) outputs de 

custeio anual por secções homogéneas conformes com a instituição PCAH em vigor (por 

isomorfismo coercivo, mas com loose coupling). Por seu turno, os hospitais com governação 

privada e sistemas de informação completamente novos descontinuaram o reporte de outputs 

conforme PCAH porque libertos (por contrato de concessão) do isomorfismo coercivo em que 

assenta o PCAH. A par com as pressões políticas, funcionais e sociais, também as pressões 

tecnológicas para a desinstitucionalização de práticas organizacionais são ainda pressionadas 

pelo fator governação pública (pressão de inércia organizacional) que impede ou abranda o 

processo nestes hospitais.  

Perante todas as pressões desinstitucionalizadoras (pressões tecnológicas incluídas), o 

fator governação privada (pressão de entropia) mostra ter poder para acelerar o processo de 

desinstitucionalização. Por conseguinte, a Figura 9.3 acrescenta essas pressões tecnológicas 

no modelo de Oliver (1992) e, com base no caso em estudo, também inclui a governação 

privada versus governação pública como exemplos de fatores moderadores do processo de 

desinstitucionalização. 

 

Figura 9.3. Pressões para a desinstitucionalização e governação pública versus governação privada 

(adaptado de Oliver, 1992, p. 567) 
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Como se depreende da Figura 9.3, interpreta-se que a privatização da gestão 

(governação privada dos hospitais públicos em regime PPP) é um exemplo de fator 

moderador no processo de desinstitucionalização, isto é, funciona como pressão entrópica que 

acelera o processo de desinstitucionalização (da 3.ª ed. do PCAH) para uma rápida 

descontinuidade (Oliver, 1992; Streeck & Thelen, 2005). Os hospitais com privatização da 

governação (regime PPP), face às pressões para a eficiência interna, descontinuam 

rapidamente práticas cuja informação tem insuficiências e reduzida utilidade instrumental. Em 

sentido oposto, a governação pública (gestores politicamente nomeados) de hospitais é um 

exemplo de pressão moderadora no processo de desinstitucionalização (da 3.ª ed. do PCAH), 

traduzindo o fenómeno de inércia organizacional que abranda ou impede um processo de 

desinstitucionalização que se encontra em erosão (Oliver, 1992). Esta erosão decorre do 

continuado fenómeno de loose coupling a que acresce o facto de terem sido descontinuadas 

algumas rotinas anuais associadas ao PCAH, nomeadamente o início do reporte mensal de 

apenas custos diretos por secções homogéneas em detrimento da repartição anual de custos 

indiretos conforme a instituição PCAH. 

9.3. Contributos empíricos 

Conhecer, refletir e atuar sobre os resultados do presente estudo de caso é uma possibilidade 

que esta investigação concede aos profissionais que lidam com os SCG implementados nos 

hospitais públicos, dado que grande parte dos instrumentos de controlo de gestão criados tem 

por base a normalização dos centros de custos institucionalizada. Os resultados deste estudo 

mostraram as limitações da NCG implementada nos hospitais públicos portugueses. Tais 

limitações têm-se repercutido não só nas insuficiências da informação desagregada de custeio, 

mas também na falta de utilização desse output da NCG. O entendimento reflexivo sobre as 

causas daquelas insuficiências e daquela falta de utilização instrumental pode permitir que os 

profissionais envolvidos alterem as suas práticas e/ou influenciem a mudança nas regras. 

A melhor utilização instrumental do output da NCG nos hospitais públicos 

portugueses, para efeitos de tomada efetiva de decisões, passa por colocar a utilidade 

cerimonial num plano secundário, em proveito da utilidade instrumental. Mas uma melhor 

utilização instrumental envolve não apenas os profissionais que preparam a CG e executam a 

gestão nos hospitais públicos, mas também os responsáveis políticos e os organismos 

responsáveis pelo controlo e supervisão dos gastos públicos hospitalares. Os contributos 

práticos aqui referidos incidem sobre as potencialidades práticas decorrentes dos resultados 
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deste estudo. Tais contributos, relacionados direta ou indiretamente com a CG dos hospitais 

públicos, podem ser sintetizados nos seguintes domínios: (i) serviços hospitalares objetos de 

custo, (ii) sistemas e tecnologias de informação hospitalar, (iii) NCG nos hospitais e (iv) 

governação hospitalar. 

Serviços hospitalares objetos de custo 

A natureza complexa e diversificada dos serviços públicos hospitalares condiciona as opções 

de planeamento, avaliação e controlo de gestão. Cada hospital utiliza recursos diferentes para 

um regime de produção múltipla, complexa e diversificada. Ora, nestes regimes de produção, 

e particularmente na realidade eminentemente social dos serviços hospitalares, os objetos de 

custo podem ser centenas ou milhares. A tentativa de uniformização dos procedimentos 

clínicos objetos de custo levou à adoção dos sistemas de GDH para medir a atividade de 

forma mais simplificada e homogeneizada. Contudo, estes objetos de custo (GDH) são muito 

complicados de operacionalizar pela CG. Nos hospitais, só os poucos médicos com formação 

e codificação por GDH é que entendem esta homogeneização de atos clínicos. A maioria dos 

médicos (sem formação em codificação por GDH) não tem interesse nesta classificação 

quando tratam os doentes. Se aos 669 GDH, previstos na codificação clínica para 

internamento e ambulatório, juntarmos outras linhas de produção (consultas, urgência, 

hospital de dia e serviços domiciliários) por especialidade, obtém-se um número elevado de 

objetos de custo. Ora, serviços hospitalares tão complexos e tão desagregados em número 

colocam desafios aos sistemas de informação, em geral, e aos SCG, em particular, porque 

exigem registos contabilísticos, para além dos elementos clínicos, e obrigam a diversos níveis 

de repartição dos gastos indiretos. Este aspeto remete para a possibilidade de repensar os 

objetos de custo alvo da NCG nos hospitais deste estudo. 

 Os resultados deste estudo evidenciaram que o método das secções homogéneas no 

PCAH termina nos mapas dos custos das secções, ou seja, apenas determina o custo total das 

secções e o custo unitário (médio) por cada unidade de obra ou de imputação de cada secção 

(e.g., Santos, 1998; Pereira & Franco, 2001). Assim sendo, o PCAH não avançou para a 

segunda parte do método, que é a elaboração de mapas de produção, dado que todos os custos 

diretos são imputados às secções (auxiliares e principais) e não restam quaisquer custos 

diretos para afetar a objetos de custos. Este resultado do estudo permite que os profissionais 

envolvidos questionem a inclusão ou não da segunda parte do método na normalização. Por 

outras palavras, ficou evidenciado que quer a normalização quer a implementação prática 



 

322 

 

nunca desenvolveram objetos de custos por doente (com ou sem nome), por tratamento (com 

ou sem nome do doente), por cirurgia (com ou sem nome do doente), por MCDT (com ou 

sem nome do doente), por episódio (com ou sem nome do doente), por GDH (com ou sem 

nome do doente), etc. Por conseguinte, este estudo esclareceu que não é o método das secções 

homogéneas em si que impede o cálculo de custos por GDH ou por doente com nome como 

objetos de custo. O que acontece no PCAH é que a segunda fase do método não foi 

desenvolvida nem implementada. 

Sistemas e tecnologias de informação hospitalar 

As soluções integradas (sistemas ERP e sistemas business intelligence) em sistemas e 

tecnologias de informação hospitalar, desenvolvidas na última década e implementadas com 

recurso a consultoria externa especializada (e.g., Christensen & Skærbæk, 2010), não são 

compagináveis com o tempo em que foi criada a NCG nos hospitais públicos portugueses. A 

contabilidade “de custos” há muito que evoluiu para uma contabilidade “de gestão” mais 

avançada que inclui o custeio, por um lado, e subsistemas como o planeamento, o controlo, os 

incentivos e a tomada de decisão, por outro (e.g., Libby & Waterhouse, 1996; Williams & 

Seaman, 2001; Swain et al., 2004). As tarefas dos profissionais de CG (também nos hospitais) 

dependem das potencialidades dos sistemas de informação integrados (Burns & Vaivio, 2001; 

Dechow & Mouritsen, 2005). Nas soluções integradas, há interação entre os profissionais da 

CG, os especialistas em tecnologias de informação, os consultores externos de gestão, os 

gestores da produção, entre outros (Johnson & Kaplan, 1987). Por isso, operacionalizar 

instrumentos de CG (e.g., balanced scorecard ou o método ABC) em hospitais e centros 

hospitalares com tendência (em Portugal) para aumento de dimensão exige sistemas e 

tecnologias de informação integradas. 

Normalização da Contabilidade de Gestão hospitalar 

Com a NCG instituída conforme PCAH, perante as especificidades e a complexidade do setor, 

o nível de desagregação por serviços (sem nome do utente) prejudica a utilidade instrumental 

da informação de CG normalizada, prevalecendo um caráter formal de utilidade cerimonial, 

pouco útil à tomada de decisões. Este é o maior risco da NCG e é por isso que, em regra, este 

ramo da contabilidade não é normalizado (e.g., Atkinson et al., 2007; Horngren et al., 2008). 

Note-se que a NCG nos hospitais públicos deste estudo abrangeu o custeio, a orçamentação, a 

análise de desvios e os proveitos, mas só foi operacionalizado o custeio e com persistentes 
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dificuldades de implementação e de utilização da informação gerada. Além disso, o custeio 

resultante da implementação da normalização (PCAH) é médio e fica-se pelo custo de cada 

unidade de obra ou de imputação (por secção homogénea), sem explorar objetos de custos. 

Esse custo por unidade de obra ou de imputação depende de vários níveis de repartição de 

custos indiretos e não permite que cada doente específico (com ou sem nome) seja um objeto 

de custos diretos. Ou seja, calculam-se custos totais (diretos e indiretos) por secções 

homogéneas para depois dividir esses custos por um número total de doentes (base de 

imputação ou unidade de obra), por exemplo. Desta forma, um doente específico nunca é um 

objeto de custos diretos num mapa de custos de produção total e unitária (a segunda fase do 

método das secções homogéneas não consta do PCAH). O doente funciona como uma 

unidade de obra ou de imputação de uma secção, razão pela qual o custo unitário por doente 

corresponde a um custo médio por secção homogénea. Com a NCG conforme PCAH, cada 

hospital, no válido argumento de ter especificidades e dificuldades próprias (internas), acaba 

por usar critérios diferentes daqueles que a NCG estabelece. 

O problema da NCG nos hospitais públicos portugueses começa logo na definição das 

secções auxiliares. Este aspeto também se relaciona com os custos indiretos. Uma secção que 

contacta diretamente com o utente é considerada auxiliar porque o utente não é o objeto de 

custos onde possam ser afetados custos diretos. Um serviço de anatomia patológica, por 

exemplo, tem registos clínicos por cada doente específico, mas, conforme normalização, trata-

se de uma secção auxiliar que agrupa todos os gastos para os repartir, depois, por todos os 

utilizadores indistintamente do serviço, em termos médios, em função de um número 

ponderado. Ora, esse centro de custos auxiliar só não faz imputações diretas aos doentes reais 

específicos porque o doente (com nome) não é o objeto de custo definido na normalização. 

Outro exemplo é o bloco operatório que tem registos clínicos e de enfermagem por doente 

específico (com nome), mas, em termos de CG, absorve custos para, depois, os distribuir, em 

função do número de cirurgias, aos internamentos ou à cirurgia de ambulatório, em vez de os 

afetar diretamente a cada doente (com nome). O mesmo acontece em centros de custos como 

a farmácia, meios de diagnóstico, entre outros, já que também estes contribuem diretamente 

para os serviços médicos prestados, podendo ser designados de secções principais. Desta 

forma, as secções auxiliares poderiam reduzir-se apenas aos centros de custos administrativos 

e de apoio geral que não tratam doentes diretamente. 

Se os hospitais registam o percurso de um doente desde que se queixou até que foi 

tratado, a CG pode associar-lhe os custos diretos e indiretos, mesmo que tenha de recorrer a 

padrões técnicos de gastos diretos e indiretos. O uso de padrões técnicos (para consumos de 
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materiais, mão de obra e outros gastos) é recomendado em situações de produção 

diversificada em que o custeio se mostra difícil de implementar e a informação resultante é 

intempestiva para as decisões da gestão (e.g., Swain et al., 2004; Horngren et al., 2008). Esta 

é a realidade dos serviços hospitalares públicos portugueses. Por isso, perante as dificuldades 

persistentes na implementação de um custeio normalizado, determinado a posteriori (já sem 

oportunidade em termos de gestão), faz sentido questionar sistemas baseados em padrões 

técnicos. Com um custeio padrão, por exemplo, era possível imputar custos diretos e indiretos 

a cada doente (com nome) e no momento da prestação dos serviços. Também era possível 

determinar qual o custo padrão de um doente (com nome) logo à saída do hospital, podendo 

discriminar esses custos, sem estar à espera do fecho de contas na contabilidade financeira e 

de posteriores procedimentos de CG baseados em estatísticas anuais de produção ou outras 

bases de imputação dos custos indiretos. 

Governação hospitalar 

É falsa a ideia de que são apenas as insuficiências da informação desagregada de custeio que 

impedem a sua utilização instrumental, quer pelos gestores dos hospitais públicos 

portugueses, quer pelos responsáveis a nível político ou a nível do setor organizacional (e.g., 

Ruef & Scott, 1998; Dillard et al., 2004). Uma informação de custeio muito desagregada, em 

contexto de prestação de serviços hospitalares públicos muito diversificados, tem sempre 

problemas de comparabilidade e utilidade instrumental (e.g., Kurunmaki et al., 2003; 

Northcott & Llewellyn, 2003; Buckmaster & Mouritsen, 2013). Face ao contexto histórico em 

que a governação dos hospitais públicos portugueses se move, um output com informação 

muito desagregada tem problemas de utilidade instrumental, na medida em que a produção 

hospitalar é complexa, múltipla, diversificada e interdependente. 

Os administradores de cada hospital público (SPA e EPE), enquanto representantes 

políticos e gestores da eficiência económica e financeira, têm uma margem de governação 

limitada pelo poder político. Por isso, trata-se também de um problema de governação, cuja 

mudança depende das opções políticas (processos ideológicos) (e.g., Hay & Wincott, 1998; 

Béland, 2005). Com preços administrativos, fixados sem relação direta com os custos, porque 

condicionados pelos orçamentos anuais do Estado (dependência de recursos), não há preços 

de eficiência. Os administradores públicos destes hospitais não têm as seguintes condições: 

uma livre escolha dos doentes/clientes, um mercado concorrencial livre e uma 

empresarialização da governação. Mesmo os contratos de concessão nos hospitais PPP, apesar 
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de terem induzido no parceiro privado a busca pela eficiência para obter margens de lucro, 

têm áreas geográficas delimitadas de afluência de utentes, ou seja, não concorrem em função 

da livre procura do mercado (clientes/doentes com livre escolha do hospital onde se querem 

dirigir significa livre escolha dos doentes). 

9.4. Limitações da investigação 

Dado que nos fenómenos sociais não há estudos de caso objetivos (Scapens, 1990), também a 

explanação das motivações, dos processos e dos resultados, relativa ao caso da NCG nos 

hospitais portugueses, particularmente no período do PCAH, teve de ser subjetivamente 

interpretada. Esta fragilidade do próprio método utilizado, apesar das potencialidades 

verificadas e do cuidado no uso de procedimentos sistemáticos, conforme Yin (2009), não 

pode deixar de ser referida como uma limitação deste estudo de investigação. As 

interpretações subjetivas, próprias da investigação qualitativa, são frequentemente apontadas 

como uma debilidade, especialmente pela corrente de investigação quantitativa (e.g., Ryan et 

al., 2002). A par das fragilidades inerentes ao método de investigação escolhido, para que se 

depreendam os limites deste estudo, pode apontar-se ainda como limitação o facto do caso em 

estudo ser apenas a NCG e não o estudo de outros instrumentos de CG, específicas de alguns 

hospitais em concreto, que exigiriam abordagens micro-organizacionais. 

9.5. Sugestões para investigação futura 

Algumas das limitações apontadas no ponto anterior podem sugerir-se para investigação 

futura, nomeadamente continuar a investigação através de métodos quantitativos, com vista à 

generalização de resultados. Sugere-se ainda que o quadro teórico de análise usado seja usado 

no estudo da génese e evolução de outras instituições contabilísticas. Assim, sugere-se o 

desenvolvimento de estudos similares à presente investigação, mas sobre instrumentos 

concretos de gestão referidos como implementados ou em processo de implementação em 

alguns hospitais públicos portugueses, nomeadamente preços de transferência, balanced 

scorecard, tableau de bord, contrato-programa, business plan, monitorização, avaliação, 

sistemas ERP, sistemas business intelligence e serviços partilhados. Em relação ao custeio 

hospitalar, também se sugere a realização de novos estudos de caso baseados no método 

TDABC (e.g., Kaplan & Anderson, 2004; Demeere et al., 2009; French et al., 2013; 

Campanale et al., 2014), enquanto nova abordagem simplificadora do método ABC 
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tradicional. Uma sugestão especial para o estudo dos serviços partilhados que foram 

operacionalizados pelo Ministério da Saúde de Portugal, a partir de 2012, tendo a SPMS EPE 

absorvido as competências da ACSS em matérias de contabilidade e sistemas de informação. 

Assim, qualquer investigação em CG nos hospitais públicos portugueses, a partir do ano 

2012, terá obrigatoriamente de contar com o papel da SPMS EPE como agente fundamental 

de mudança organizacional e mudança nos sistemas de informação. 

Para além das sugestões referidas no parágrafo anterior, há ainda outras que poderão 

ser objeto de investigação futura. Primeiro, estudar a implementação de planos de NCG 

similares noutros setores, nomeadamente no setor público: autarquias locais, escolas públicas, 

outros. Segundo, estudar práticas e regras de CG em hospitais privados portugueses para 

posterior confronto com os resultados obtidos nos hospitais públicos. Finalmente, analisar a 

relação custo/benefício da consultoria externa de gestão, assim como a capacidade de 

lobbying dos consultores externos de gestão junto do poder político. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Hospitais públicos em 2002: SPA 

Apêndice 1.1 – Hospitais centrais 

Zona Norte HC Santo António 

CH Vila N. Gaia 

HC Joaquim Urbano 

HC Maria Pia 

HC S. Marcos-Braga 

Zona Centro CH Coimbra HC Rovisco Pais 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

HC São José 

HC Capuchos 

HC Curry Cabral 

HC D. Estefânia 

HC Santa Marta 

HC Pulido Valente 

HC Egas Moniz 

HC Santa Cruz 

HC Santiago Outão 

C. H. Cascais 

HC S. F. Xavier 

I. Gama Pinto 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 

 

Apêndice 1.2 – Hospitais universitários 

Zona Norte HC São João 

Zona Centro HUC 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

HC Santa Maria 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 

 

Apêndice 1.3 – Hospitais maternidades 

Zona Norte M. Júlio Dinis 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

M. Alfredo Costa 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 

 

Apêndice 1.4 – Hospitais distritais 

Zona Norte HD Barcelos 

HD Bragança 

HD Chaves 

HD Guimarães 

ULS Matosinhos 

HD Mirandela 

CH Vale de Sousa 

HD V. Castelo 

HD V. N. Famalicão 

CH Vila Real-Peso da Régua 

Zona Centro HD Águeda 

HD Aveiro 

CH C. Rainha 

HD Castelo Branco 

CH Cova da Beira 

HD Figueira da Foz 

HD Guarda 

HD Lamego 

HD Leiria 

HD Oliveira de Azeméis 

HD S. João da Madeira 

HD S. Sebastião 

HD Viseu 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

HD Abrantes 

HD Garcia de Orta 

HD Barreiro 

HD Santarém 

HD Setúbal 

HD Tomar 

HD T. Novas 

CH T. Vedras 

HD V. Franca de Xira 

Zona Alentejo HD Beja 

HD Elvas 

HD Évora 

HD Portalegre 

Zona Algarve HD Faro HD Barlavento Algarvio 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 
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Apêndice 1.5 – Hospitais distritais de nível 1 

Zona Norte (a) HD Amarante  

HD Fafe 

HD Macedo Cavaleiros 

HD Ponte de Lima 

HD Santo Tirso 

HD Valongo 

CH P. V. V. do Conde 

Zona Centro HD Alcobaça 

HD Anadia 

HD Cantanhede 

HD Espinho 

HD Estarreja 

HD Ovar 

HD Peniche 

HD Pombal 

HD Seia 

HD Tondela 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

HD Montijo HD Santiago do Cacém 

Zona Alentejo HD Serpa  

Zona Algarve HD Lagos  

(a) O Hospital Peso da Régua passou a integrar o H Distrital CH Vila Real – Peso da Régua em 2002. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 

 

Apêndice 1.6 – Hospitais oncológicos 

Zona Norte  IPO – Centro Porto 

Zona Centro IPO – Centro Coimbra 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

IPO – Centro Lisboa 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 

 

Apêndice 1.7 – Hospitais psiquiátricos (a) 

Zona Norte H. Magalhães Lemos C. R. A. Porto 

Zona Centro H. Psiq. Lorvão 

H. Sobral Cid 

CP Arnês 

C. R. A. Coimbra 

Zona Lisboa 

Vale do Tejo 

HC Júlio de Matos 

HC Miguel Bombarda 

C. R. A. Lisboa 

(a) O Centro Psiquiátrico de Montachique foi encerrado em 2002. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2004g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

329 

 

Apêndice 2 – Hospitais SNS em 2004: SPA e SA 

Grupos Hospitais SPA  Hospitais SA 

Grupo I 

 

H. Curry Cabral 

I.O. Gama Pinto 

H. Estefânia 

H. Joaquim Urbano 

H. Maria Pia 

H. Ort. Outão 

H. Rovisco Pais 

 H. St.ª Cruz 

H. Egas Moniz 

IPO Coimbra 

IPO Lisboa 

IPO Porto 

H. St.ª Marta 

H. Pulido Valente 

Grupo II 

 

C.H. Coimbra 

C.H. Lisboa 

C.H. Gaia 

H.U.C 

H. S. João 

H. St.ª Maria 

H. Garcia de Orta 

H. St.º António 

H. S. F. Xavier 

Grupo III 

 

H. Alcobaça 

H. Anadia 

H. L. Alentejano 

H. Cantanhede 

H. Espinho 

H. Estarreja 

H. Fafe 

H. Macedo 

H. Montijo 

H. Ovar 

H. Peniche 

H. Pombal 

C.H. P. V. V. Conde 

H. Seia 

H. St.º Tirso 

H. Tondela 

H. Valongo 

H. Amarante 

Grupo IV 

 

H. Águeda 

H. Braga 

C.H. Caldas da Rainha 

H. Castelo Branco 

H. Chaves 

C.H. Cascais 

Mat. Júlio Dinis 

H. Elvas 

H. Évora 

H. Faro 

H. Guarda 

H. Lamego 

M.A.C 

H. S. João da Madeira 

H. Mirandela 

H. Oliveira Azeméis 

H. Portalegre 

C.H. Torres 

H. V. F. Xira 

 H. Aveiro 

H. Barcelos 

H. Barreiro 

C.H. B. Alentejo 

H. Bragança 

C.H. A. Minho 

C.H. C. Beira 

C.H. M. Tejo 

C.H. V. Real 

H. Famalicão 

H. S. Sebastião 

H. Figueira da Foz 

H. Guimarães 

H. Leiria 

U.L. S. Matosinhos 

C.H. Barlavento Algarvio 

H. Santarém 

H. Setúbal 

H. Vale do Sousa 

H. Viseu 

Psiquiátricos 

 

C. Reg. Alcool. Norte 

H. Psiq. Mag. Lemos 

  

C. Psiq. Arnês 

C. Reg. Alcool. Centro 

H. Psiq. Lorvão 

H. Psiq. Sobral Cid 

  

C. Reg. Alcool. Sul 

H. Psiq. Júlio de Matos 

H. Psiq. M. Bombarda 

  

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2005a e 2006) 
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Apêndice 3 – Hospitais SNS em 2011 (30 de junho): SPA, EPE e PPP 

Apêndice 3.1 – Hospitais SNS da ARS Norte em 2011 (30 de junho): EPE e PPP 

Tipo Estabelecimento hospitalar 

EPE 

CH 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE; 

Centro Hospitalar de São João, EPE; 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE; 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE; 

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE; 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE; 

Centro Hospitalar do Porto, EPE; 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE; 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE. 

H 

Hospital Santa Maria Maior, EPE; 

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE; 

Hospital de Magalhães Lemos, EPE. 

ULS 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE; 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE; 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE. 

PPP  Hospital de Braga. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) e Tribunal de Contas (2011a) 

 

Apêndice 3.2 – Hospitais SNS da ARS Centro em 2011 (30 de junho): SPA e EPE 

Tipo Estabelecimento hospitalar 

SPA 

 Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais; 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar; 

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo – Cantanhede; 

Hospital José Luciano de Castro – Anadia; 

EPE 

CH 

Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE; 

Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE; 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE; 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE; 

Centro Hospitalar Tondela -Viseu, EPE; 

H 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE; 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE. 

ULS 
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE; 

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) e Tribunal de Contas (2011a) 
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Apêndice 3.3 – Hospitais SNS da ARS Lisboa e Vale do Tejo em 2011 (30 de junho): SPA, EPE e PPP 

Tipo Estabelecimento hospitalar 

SPA 

 Centro Hospitalar de Torres Vedras; 

Centro Hospitalar do Oeste Norte; 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa; 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto – Lisboa; 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa – Lisboa. 

EPE 

CH 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE; 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; 

Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE; 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE; 

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE; 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE. 

H 

Hospital Distrital de Santarém, EPE; 

Hospital Garcia de Orta, EPE; 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE; 

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE; 

Hospital de Curry Cabral, EPE. 

PPP 
 Hospital de Cascais; 

Hospital de Reynaldo dos Santos – Vila Franca de Xira. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) e Tribunal de Contas (2011a) 

 

Apêndice 3.4 – Hospitais SNS da ARS Alentejo em 2011 (30 de junho): EPE 

Tipo Estabelecimento hospitalar 

EPE 

H 
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE; 

Hospital do Litoral Alentejano, EPE. 

ULS 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE; 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE.             

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) e Tribunal de Contas (2011a) 

 

Apêndice 3.5 – Hospitais SNS da ARS Algarve em 2011 (30 de junho): EPE 

Tipo Estabelecimento hospitalar 

EPE 
CH Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE.                    

H Hospital de Faro, EPE. 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) e Tribunal de Contas (2011a) 
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Apêndice 4 – Organograma da ACSS IP (dezembro 2011) 

 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2012b) 

 

Fiscal Único Conselho 

Diretivo 

 
Conselho Consultivo 

GJU – Gabinete Jurídico 

GAU – Gabinete de Auditoria Interna 

DFI – Departamento 

Gestão Financeira  

DPS – Departamento 

Gestão e 

Financiamento de 

Prestações de Saúde 

DRS – Departamento 

Gestão da Rede de 

Serviços e Recursos 

em Saúde 

DRH – Departamento 

Gestão e Planeamento 

de Recursos Humanos 

DAG – Departamento 

Gestão e 

Administração Geral 

UCT – Unidade 

Contabilidade 

UOC – Unidade 

Orçamento e 

Controlo 

UGR – Unidade 

Gestão do Risco 

UMP – Unidade 

Modalidades de 

Pagamento e 

Formação de Preços  

UAC – Unidade 

Acesso e 

Contratualização 

USS – Unidade 

Planeamento e 

Organização de 

Serviços de Saúde  
 

UIE – Unidade 

Instalações e 

Equipamentos 
 

URT – Unidade 

Regimes de Trabalho 

e Exercício 

Profissional  
 

UAG – Unidade 

Apoio à Gestão  
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Apêndice 5 - Resultado líquido do exercício de 2007 a 2010: hospitais SPA e EPE 

Tipo 
Regiões  

de saúde 

Resultado líquido do exercício (em milhares de Euros) 

2007 2008 2009 2010 

SPA 

ARS Norte -3.449  -1.115  -451 -4.175 

ARS Centro 421 -5.384 3.675 793 

ARS LVT -4.762 -14.485 -11.690 -8.886 

Total -7.790 -20.984 -8.467 -12.268 

EPE 

ARS Norte -21.379 -31.712 -53.722 -30.670 

ARS Centro -2.377 -4.398 -24.793 -32.951 

ARS LVT -77.248 -109.073 -148.348 -206.617 

ARS Alentejo -18.210 -50.736 -19.165 -25.669 

ARS Algarve -14.806 -44.047 -27.706 -28.718 

Total -134.021 -239.966 -273.734 -324.626 

SPA  

+  

EPE 

ARS Norte -24.828 -32.827 -54.174 -34.845 

ARS Centro -1.956  -9.782  -21.118  -32.159 

ARS LVT -82.010  -123.558  -160.038  -215.503 

ARS Alentejo -18.210  -50.736  -19.165  -25.669 

ARS Algarve -14.806  -44.047  -27.706  -28.718 

Total -141.811  -260.950  -282.201  -336.894 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) 

 

 

Apêndice 6 - Conta de exploração de 2007 a 2010: hospitais SPA e EPE 

(valores em milhares de Euros)  

Conta de 

exploração 

2007 2008 2009 2010 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Proveitos 

-Operacionais 

-Taxas 

4.915.583 

4.687.209 

43.778 

100 

95 

1 

4.992.047 

4.779.236 

47.507 

100 

96 

1 

5.528.126 

5.368.819 

48.077 

100 

97 

1 

5.571.515 

5.351.370 

46.710 

100 

96 

1 

Custos 

-Custos operacionais 

-CMVMC 

    -Medicamentos 

-FSE 

-Custos c/ pessoal 

5.053.978 

4.908.522 

1.365.463 

852.130 

714.824 

2.636.521 

100 

97 

27 

17 

14 

52 

5.253.658 

5.137.738 

1.427.931 

886.172 

784.114 

2.724.395 

100 

98 

27 

17 

15 

52 

5.800.326 

5.676.146 

1.563.189 

975.093 

937.504 

3.640.254 

100 

98 

27 

17 

16 

63 

5.898.049 

5.758.290 

1.600.244 

1.012.264 

972.908 

2.968.993 

100 

98 

27 

17 

16 

50 

Res. operacional -216.062  -347.502  -307.157  -406.920  

Res. líq. do exercício -141.810  -260.950  -282.201  -336.894  

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) 
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Apêndice 7 - Produção global de 2007 a 2010: hospitais SPA e EPE 

Tipo de produção    2007        2008    %          2009    %         2010     % 

Internamento 

-Doentes saídos (n.º) 

-Demora média (dias) 

 

909.919 

7,4 

  

908.109 

7,5 

 

0 

1 

 

898.897 

7,6 

 

-1 

2 

 

885.648 

7,8 

 

-1 

3 

Consulta 

-Total 

  -Primeiras consultas (n.º) 

  -Primeiras consultas (%) 

 

9.167.895 

2.381.211 

26,0 

  

9.740.475 

2.669.754 

27,4 

 

6 

12 

6 

 

10.217.115 

2.898.266 

28,4 

 

5 

9 

3 

 

10.429.705 

2.978.680 

28,6 

 

2 

3 

1 

Cirurgia 

-Total 

  -Cirurgia urgente (n.º) 

  -Cirurgia programada (n.º) 

-Cirurgia em ambulatório (n.º) 

-Cirurgia de ambulatório (%) 

 

575.282 

114.165 

461.117 

147.359 

32,0 

  

629.818 

111.967 

517.851 

210.237 

40,6 

 

9 

-2 

12 

43 

27 

 

654.316 

108.098 

546.218 

258.866 

47,4 

 

4 

-3 

5 

23 

17 

 

627.378 

104.383 

522.995 

258.228 

49,4 

 

-4 

-3 

-4 

0 

4 

Urgência (n.º) 6.378.109  6.189.417 -3 6.095.149 -2 6.084.263 0 

Hospital de dia (n.º) 839.691  1.104.611 32 1.501.765 36 1.536.731 2 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2011b) 
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Apêndice 8 – Guião das entrevistas 

1. Informações sobre a instituição 

Nome:                        Local:                          Data:                                                                                          

 

2. Informações sobre o entrevistado 

Nome:                        Função:                       Anos de experiência na função: 

 

3. Guião da entrevista 

1) Descrição das práticas de contabilidade de gestão hospitalar pública (CGHP) exercidas ao longo dos 

muitos anos de experiência na função. Como? Porquê? 

2) Identificação das unidades orgânicas que executam as práticas de CGHP. Como? Porquê? 

3) Em que estruturas organizacionais se enquadram os diversos subsistemas de CGHP (planeamento, 

controlo, custeio, incentivos e tomada de decisão? Como? Porquê? 

4) Práticas de CGHP: obrigação legal e instrumento de gestão. Como? Porquê? 

5) Plano de contabilidade analítica hospitalar (PCAH): necessidades de revisão. Como? porquê? 

6) PCAH: opção pelo método das secções homogéneas e/ou outros métodos (e.g. ABC). Críticas? Porquê? 

7) Qual a utilidade (potencialidades e virtudes) das práticas de CGHP? Porquê? 

8) Que insuficiências (defeitos) se manifestam, tanto nas práticas de CGHP per si como no processo de 

implementação? Como? Porquê? 

9) Práticas de CGHP: meios disponíveis, nomeadamente soluções informáticas ou outros recursos materiais e 

humanos. Críticas? 

10) Quanto ao recurso a consultoria externa associada a práticas de CGHP, como é efetuada? Porquê? 

11) Como reage às críticas de que a contabilidade analítica hospitalar pública está inadequada? Porquê? 

12) Como se repercutem as orientações políticas nas práticas de CGHP? 

13) Que mudanças se têm verificado nas práticas de CGHP? Como? Porquê? 

14) De quem partem as iniciativas para mudar as práticas de CGHP? Como? Porquê? 

15) Como se manifestam barreiras ou resistências à mudança de práticas de CGHP? Porquê? 

16) Que sugestões apresentaria para mudar práticas de CGHP? Como? Porquê? 
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Apêndice 9 – Texto de apresentação e solicitação de entrevistas (diretamente aos responsáveis pela 

contabilidade analítica) 

 

Exmo. Sr. XXXXXX 

No âmbito de uma tese de doutoramento em Contabilidade, especificamente em Contabilidade de Gestão, na 

Universidade do Minho, sob orientação científica da Prof.ª Doutora Lúcia Lima Rodrigues, apoiada pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo 

obtido das melhores classificações do Júri Científico Nacional, estou a realizar uma investigação académica com 

metodologia qualitativa e estudo de caso sobre a Mudança em Contabilidade Analítica Hospitalar Pública para 

interpretar o processo de criação, implementação, atualização e utilidade da Contabilidade Analítica Hospitalar 

Pública Portuguesa, com base no Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais em vigor, numa perspetiva 

histórica e sociológica. 

Após análise já efetuada a documentos divulgados pelos hospitais e pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, IP (ACSS), este estudo contou com a colaboração da ACSS (3 entrevistas) e de 6 estabelecimentos 

hospitalares públicos portugueses (8 entrevistas) numa primeira fase piloto de entrevistas presenciais gravadas a 

responsáveis/preparadores da Contabilidade Analítica. Porém, considerando também a concentração de hospitais 

nos últimos anos, decidiu-se dar maior suporte científico aos resultados, alargando as entrevistas aos 

responsáveis/preparadores da Contabilidade Analítica dos restantes estabelecimentos hospitalares portugueses do 

continente. 

O testemunho e as opiniões do XXXXXX (ou de outro colaborador que trabalhe na Contabilidade Analítica) 

seriam muito importantes para este estudo. Acrescento que não necessito obter dos entrevistados qualquer 

indicador interno dos arquivos do hospital, mas apenas recorrer à memória dos entrevistados e suas perspetivas 

sobre a evolução técnica da Contabilidade Analítica Hospitalar Pública ao longo dos tempos. Adianto também 

que a inclusão no estudo de algum pormenor proveniente dos relatos das entrevistas garantirá o total anonimato 

dos entrevistados na tese científica final a publicar. 

Assim, dado que tenho disponibilidade para me deslocar de Bragança a XXXXXX, às segundas ou terças feiras, 

até ao final de dezembro deste ano, propositadamente para o efeito, solicitava o agendamento de uma única 

reunião (entre 30 a 60 minutos, aproximadamente), nas vossas instalações, em dia e mês que julguem mais 

oportuno, para a realização de uma breve entrevista sobre o assunto. 

Antecipadamente grato pela colaboração, na expectativa de uma resposta favorável, deixo à Superior 

consideração de V. Exa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Joaquim Mendes Leite 

Prof. Adjunto no Departamento de Economia e Gestão 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Instituto Politécnico de Bragança 

Department of Economics and Management 

School of Technology and Management (ESTiG) - Polytechnic Institute of Bragança (IPB) 

Campus de Santa Apolónia 

5301-857 Bragança - Portugal 

Tel: +351 273 303 120 

Fax: +351 273 313 051 
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Apêndice 10 – Texto de apresentação e solicitação de autorização (aos conselhos de administração) para a 

realização de entrevistas aos responsáveis pela contabilidade analítica do estabelecimento hospitalar 

 

Joaquim Mendes Leite  (Prof. Adj. no Departamento de Economia e Gestão)  

ESTiG - Instituto Politécnico de Bragança  

Campus de Santa Apolónia  

5301-857 Bragança - Portugal  

Tel: +351 273 303 120  

email: jleite@ipb.pt   Fax: +351 273 313 051 

Exmo. Sr. 

Presidente do Conselho de Administração do 

XXXXXX 

 

  Assunto: Contabilidade Analítica Hospitalar Portuguesa     Ref.: PCAH    Data: 2011/../.. 

 

 No âmbito de uma tese de doutoramento em Contabilidade, especificamente em Contabilidade de 

Gestão, na Universidade do Minho, sob orientação científica da Prof.ª Doutora Lúcia Lima Rodrigues, apoiada 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

tendo obtido das melhores classificações do Júri Científico Nacional, estou a realizar uma investigação 

académica com metodologia qualitativa e estudo de caso sobre a Mudança em Contabilidade Analítica 

Hospitalar Pública para interpretar o processo de criação, implementação, atualização e utilidade da 

Contabilidade Analítica Hospitalar Pública Portuguesa, com base no Plano de Contabilidade Analítica dos 

Hospitais em vigor, numa perspetiva histórica e sociológica. 

 Após análise já efetuada a documentos divulgados pelos hospitais e pela Administração Central do 

Sistema de Saúde, IP (ACSS), este estudo contou com a colaboração da ACSS (3 entrevistas) e de 6 

estabelecimentos hospitalares públicos portugueses (8 entrevistas) numa primeira fase piloto de entrevistas 

presenciais gravadas a responsáveis/preparadores da Contabilidade Analítica. Porém, considerando também a 

concentração de hospitais nos últimos anos, decidiu-se dar maior suporte científico aos resultados, alargando as 

entrevistas aos responsáveis/preparadores da Contabilidade Analítica dos restantes estabelecimentos hospitalares 

portugueses do continente. 

 O testemunho e as opiniões do Responsável pela Contabilidade Analítica do XXXXXX seriam muito 

relevantes para este estudo. Acrescento que não necessito obter do entrevistado qualquer indicador interno dos 

arquivos do hospital, mas apenas recorrer à memória do entrevistado e suas perspetivas sobre a evolução técnica 

da Contabilidade Analítica Hospitalar Pública ao longo dos tempos. Adianto também que a inclusão no estudo de 

algum pormenor proveniente dos relatos das entrevistas garantirá o total anonimato dos entrevistados na tese 

científica final a publicar. 

 Assim, dado que tenho disponibilidade para me deslocar de Bragança a XXXXXX, às segundas ou 

terças feiras, até ao final de dezembro deste ano, propositadamente para o efeito, solicitava o agendamento de 

uma única reunião (entre 30 a 60 minutos, aproximadamente), nas vossas instalações, em dia e mês que julguem 

mais oportuno, para a realização de uma breve entrevista com o Responsável pela Contabilidade Analítica sobre 

este assunto. 

 Antecipadamente grato pela colaboração, na expectativa de uma resposta favorável (preferencialmente 

para o email: jleite@ipb.pt – para agilizar um agendamento eventual com o entrevistado), deixo à Superior 

consideração de V. Exa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

____________________ 

Joaquim Mendes Leite 
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Apêndice 11 – Identificação dos hospitais não entrevistados 

 

Tipo Região  

de Saúde 

Estabelecimento hospitalar 

SPA 
ARS Centro Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais. 

ARS LVT Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

EPE 

ARS LVT Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE. 

ARS LVT Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE. 

ARS LVT Hospital Distrital de Santarém, EPE 

ARS LVT Hospital Garcia de Orta, EPE. 

ARS LVT Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Apêndice 12 – Notas explicativas de redação para garantir anonimato e confidencialidade aos 

entrevistados 

 

1. Na ACSS foram entrevistados responsáveis e técnicos na área da contabilidade analítica.  

2. Nos hospitais (SPA, EPE e PPP) foram entrevistados membros de conselhos de administração, responsáveis e 

técnicos dos serviços financeiros ou dos serviços de planeamento e controlo de gestão (ou nomenclaturas afins). 

3. Apesar das entrevistas serem múltiplas, na ACSS e nos hospitais, o texto das entrevistas foi ainda ajustado, 

mantendo fidelidade ao conteúdo, para garantir o anonimato dos entrevistados. 

4. Dado que hospitais e ACSS interagem entre si, os entrevistados nos hospitais puderam opinar sobre a 

contabilidade analítica do seu hospital, de outros hospitais e sobre o trabalho da ACSS; também os entrevistados 

na ACSS se pronunciaram sobre as suas experiências na ACSS com alusões ao trabalho dos hospitais. 

5. A intervenção do entrevistador, através de um guião informal, não foi redigida porque não teria interesse para 

a investigação académica em causa, ou seja, só os testemunhos dos entrevistados foram redigidos. 

6. As entrevistas gravadas foram, primeiramente, redigidas na íntegra, porém, a transposição da linguagem 

verbal para o texto escrito, não comprometendo o sentido do testemunho, envolveu, naturalmente, alguns ajustes 

de sintaxe para uma correta construção de frases e parágrafos em língua portuguesa. 

7. Foram generalizados em todas as entrevistas os termos “hospital”, em lugar de “Hospital X, Centro Hospitalar 

X ou ULS X”, “centro hospitalar” em lugar de “Centro Hospitalar X” e “ULS” em lugar de “ULS X” a que se 

referiram os entrevistados, ou seja, nenhum hospital, centro hospitalar ou ULS, individualmente, foi identificado 

no texto pelo nome. 

8. Foram usados termos genéricos como “serviços financeiros”, “serviço de recursos humanos”, “serviço de 

planeamento e controlo de gestão”, “serviço de aprovisionamento”, “serviço de instalações e equipamentos”, 

“serviço de estatística”, “serviço social”, “serviços farmacêuticos” ou “farmácia”, “serviço de gestão de doentes” 

e “serviços informáticos” para evitar que o uso de nomenclaturas similares próprias de alguns hospitais 

permitisse identificar o hospital indiretamente. 

9. Foram omitidas referências concretas internas a datas, nomes de cargos, nomes de projetos, números, nomes 

de departamentos, nomes de sistemas e outras situações específicas, sempre que essas alusões permitissem, 

direta ou indiretamente, identificar o hospital ou o entrevistado, até porque essas especificidades não teriam 

interesse para este estudo. 

10. As referências a pessoas foram sempre colocadas no masculino para evitar que a referência ao sexo do 

entrevistado ou das pessoas que ocupam cargos comprometesse o anonimato. 

11. O texto de cada entrevista foi codificado com o nome do ficheiro, evitando qualquer identificação concreta 

por essa via. 

 

Código: PCAHEXX 

(texto da entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

339 

 

Apêndice 13 – Texto de solicitação para validação da redação das entrevistas 

 

 

Exmo. Sr. Dr. XXXXXX 

 

Na sequência da entrevista que realizámos no ano passado, no âmbito de um doutoramento em contabilidade na 

Universidade do Minho, redigi um total de 58 entrevistas (55 gravadas e 3 não gravadas), com uma duração 

média de 75 minutos cada, em 87% dos estabelecimentos hospitalares portugueses (SPA, EPE e PPP) e na 

ACSS, de que resultou uma redação de mais de 400 páginas A4. 

 

Num processo académico de recolha de dados por entrevista, anónima e confidencial, após a redação das 

mesmas, é aconselhado solicitar aos entrevistados uma leitura do texto final para aferir se estes se reveem na 

redação ou se sugerem alterações em prol da verdade ou do anonimato do entrevistado e não para acrescentar 

factos novos. Em consequência, solicitava a V. Exa. que, até ao final deste mês de maio, e apenas no caso de 

discordar com alguma parte do texto que remeto em anexo, me enviasse eventuais alterações ao texto, 

concretizando as correções com indicação da página e do parágrafo, antes de este ser usado na tese final a 

publicar. Caso não responda no prazo fixado, considerarei que o texto enviado foi validado e reflete 

corretamente o seu testemunho à data da entrevista. Para garantir a confidencialidade total dos testemunhos, tal 

como me havia comprometido com os entrevistados, o texto está precedido das notas explicativas de redação que 

vão nesse sentido. 

 

Esclareço, mais uma vez, que se trata de um estudo académico qualitativo para interpretar processos que 

envolvem a contabilidade analítica hospitalar portuguesa numa perspetiva teórica sociológica e não uma 

auditoria técnica ou um estudo económico-financeiro. Apesar de todos os entrevistados ficarem agora com o 

texto redigido pelo entrevistador, trata-se de um documento que ainda está a ser usado como elemento de estudo, 

numa tese de doutoramento inacabada, sendo inapropriada a divulgação do texto individual pelo entrevistado. 

 

Após defesa desta tese de doutoramento na Universidade do Minho, prevista para este ano, terei todo o gosto em 

disponibilizá-la a todos os entrevistados que, voluntária e generosamente, contribuíram com um testemunho 

anónimo e confidencial. Muito obrigado pela confiança. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Joaquim Leite 

Department of Economics and Management 

School of Technology and Management (ESTiG) 

Polytechnic Institute of Bragança (IPB) 

Campus de Santa Apolónia 

5301-857 Bragança - Portugal 

Tel: +351 273 303 120 

Fax: +351 273 313 051 
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Apêndice 14 - Identificação de secções e n.º de subdivisões em centros de custos no PCAH (1.ª ed.) 

 

PCAH (1.ª ed.) 

Secções Centros de custos (a) 

Identificação N.º  

Serviços clínicos – 

Internamentos 

(secções principais) 

Medicina/Especialidades médicas 11 

Cirurgias/Especialidades cirúrgicas 15 

Obstetrícia/ginecologia 2 

Pediatria 3 

Quartos particulares 1 

Unidade de cuidados intensivos 2 

Subtotal  34 

Outros serviços clínicos 

(Secções principais) 

Hospital de dia 5 

Urgências 3 

Consultas externas 14 

Serviço domiciliário 1 

Subtotal  23 

Serviços de apoio clínico  

(Secções auxiliares) 

Anatomia patológica 2 

Patologia clínica 4 

Imagiologia 6 

Medicina física e de reabilitação 3 

Imunohemoterapia 1 

Anestesiologia 1 

Bloco operatório 7 

Medicina nuclear 1 

Radioterapia 1 

Técnicas cardiológicas 2 

Técnicas Gastroenterológicas 1 

Técnicas neurológicas 1 

Técnicas oftalmológicas 1 

Técnicas de otorrinolaringologia 1 

Técnicas pneumológicas 1 

Técnicas urológicas 1 

Esterilização 1 

Serviços farmacêuticos 1 

Serviço social 1 

Subtotal  37 

Secções de apoio geral 

(Secções auxiliares) 

Serviços de instalações e equipamentos 8 

Serviços hoteleiros 2 

Subtotal  10 

Secções administrativas Administração e direção 1 

Serviços técnicos de administração 10 

Subtotal  11 

Total  115 

(a) Ver PCAH para identificação das subdivisões e permissão para criar outras (Ministério da Saúde, 1997). 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (1997) 
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Apêndice 15 - Identificação de secções e n.º de subdivisões em centros de custos no PCAH (2.ª ed.) 

 

PCAH (2.ª ed.) 

Secções Centros de custos (a) 

Identificação N.º  

Serviços clínicos – 

Internamentos 

Medicina/Especialidades médicas 18 

Cirurgias/Especialidades cirúrgicas 17 

Obstetrícia/ginecologia 2 

Pediatria 3 

Quartos particulares 1 

Unidade de cuidados intensivos 7 

Radioterapia 1 

Subtotal  49 

Outros serviços clínicos Hospital de dia 20 

Urgências 8 

Consultas externas 48 

Serviço domiciliário 1 

Subtotal  77 

Secções auxiliares de apoio 

clínico  

Anatomia patológica 4 

Patologia clínica 7 

Imagiologia 6 

Medicina física e de reabilitação 5 

Imunohemoterapia 1 

Anestesiologia 1 

Bloco operatório 15 

Medicina nuclear 1 

Radioterapia 1 

Técnicas cardiológicas 3 

Técnicas Gastroenterológicas 1 

Técnicas neurológicas 5 

Técnicas oftalmológicas 1 

Técnicas de otorrinolaringologia 1 

Técnicas pneumológicas 4 

Técnicas urológicas 2 

Esterilização 1 

Serviços farmacêuticos 1 

Serviço social 1 

Técnicas de ginecologia/obstetrícia 2 

Técnicas de dermatologia 1 

Técnicas de nefrologia 1 

Outros serviços de apoio clínico 1 

Subtotal  66 

Secções de apoio geral Oficinas 1 

Central de tratamento de água 1 

Central de vapor 1 

Central elétrica 1 

Central de gases medicinais 1 

Central de incineração 1 

Serviço de viaturas 1 

Parques e jardins 1 

Subtotal  8 

Serviços hoteleiros Serviço de alimentação e dietética 1 

 Serviço de tratamento de roupa 1 

 Serviço de higiene e limpeza 1 

 Serviço de segurança e apoio 1 

 Outros 3 

Subtotal  7 
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Apêndice 15 - Identificação de secções e n.º de subdivisões em centros de custos no PCAH (2.ª ed.) 

(Continuação) 

 

PCAH (2.ª ed.) 

Secções Centros de custos (a) 

Identificação N.º  

Secções administrativas Administração e direção 1 

Serviços técnicos de administração 9 

Subtotal  10 

Não imputáveis  1 

Total  218 

(a) Ver PCAH para identificação das subdivisões e permissão para criar outras (Ministério da Saúde, 2000). 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2000) 

 

 

Apêndice 16 - Identificação de secções e n.º de subdivisões em centros de custos no PCAH (3.ª ed.) 

 

PCAH (3.ª ed.) 

Secções Centros de custos (a) 

Identificação N.º  

Serviços clínicos – 

Internamentos 

Cuidados continuados integrados 2 

Medicina/Especialidades médicas 16 

Cirurgias/Especialidades cirúrgicas 11 

Obstetrícia/ginecologia 2 

Medicina da criança e do adolescente 5 

Quartos particulares 1 

Unidade de cuidados intensivos 17 

Radioterapia 1 

Psiquiatria e abuso de substâncias 5 

Unidades de transplantes 1 

Subtotal  61 

Serviços clínicos – 

Ambulatório 

Hospital de dia 26 

Urgências 4 

Consultas externas 38 

Serviço domiciliário 1 

Cirurgia de ambulatório 1 

Subtotal  70 

Secções auxiliares de apoio 

clínico  

MCDT 29 

Anestesiologia 2 

Bloco operatório 1 

Outros serviços de apoio clínico 8 

Subtotal  40 

Secções de apoio geral Serviço de instalações de equipamentos 1 

Serviços hoteleiros 8 

Subtotal  9 

Secções administrativas Administração e direção 1 

Serviços técnicos e administrativos 1 

Subtotal  2 

Não imputáveis  1 

Total  183 

(a) Ver PCAH para identificação das subdivisões e permissão para criar outras (Ministério da Saúde, 2007b). 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2007b) 
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