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Abstract 
This work aimed at developing a theoretical approach of the Balanced Scorecard (BSC) 

methodology, for the Portuguese Health Services (SNS) as a strategic management and performance 

evaluation tool. After the socio economic environment analysis in order to disclosure the SNS major 

challenges and limitations, we proceeded with the revision of the mission, values, vision and 

strategy in order to develop the perspectives of the BSC. Due to the public nature of the SNS it was 

decided to build a five perspective scorecard. Promoting the mission to the top of the scorecard, 

followed by clients/stakeholders and financial/budget perspectives with equal importance, 

finishing with internal processes and learning and growth by this order. 

Afterwards were assign fourteen objectives, distributed by the deferent perspectives, culminating 

this process in the preparation of the strategic map. In parallel, the measurement system was 

established, followed by the setting of targets and initiatives. Finally, a scorecard with 14 objectives 

and 45 indicators distributed by 5 perspectives was obtained. 

The BSC was adapted to a public service, with huge dimensions, and prove to be flexible enough in 

order to accommodate all the elements that had to be considerate. A practical implementation is 

left for future work.  

 
Keywords: Balanced Scorecard, Management of health public services, performance evaluation, 
National Health System  
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Resumo 
Este trabalho visou o desenvolvimento de uma abordagem teórica da metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC), para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) Português como instrumento de gestão 

estratégica e avaliação de desempenho. Após a análise do ambiente socioeconómico a que está 

sujeito, e da aferição dos principais desafios e limitações do SNS, procedeu-se à revisão da missão, 

valores, visão e estratégia, a fim de desenvolver as perspetivas do BSC. Devido à natureza pública 

do SNS foi decidido construir um scorecard cinco perspetivas. Promover a missão ao topo do 

scorecard, seguido por clientes/stakeholders e a perspetiva financeira / orçamental, com igual 

importância, terminando com processos internos e aprendizagem e crescimento por esta ordem. 

Posteriormente foram atribuídos catorze objetivos, distribuídos pelas perspetivas deferentes, 

culminando esse processo na elaboração do mapa estratégico. Em paralelo, foram sendo 

estabelecidas as metas e iniciativas que suportam para cada objetivo. Finalmente, foi obtido um 

scorecard com 14 objetivos e 45 indicadores distribuídos por 5 perspetivas. 

O BSC foi adaptado a um serviço público, com dimensões enormes, e provou ser flexível o suficiente 

para acomodar todos os elementos que tiveram de ser tomados em consideração. A aplicação 

prática é deixada para trabalho futuro. 

 

Palavras-chave: Balanced Scorecard, Gestão de serviços públicos de saúde, avaliação de 
performance, Sistema Nacional de Saúde 
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1 Introdução 

1.1 Relevância do Tema 

1.1.1 Saúde como um vector estratégico 

A saúde é importante para o bem-estar das pessoas e da sociedade, mas uma população 

saudável é também uma condição fundamental para a produtividade e a prosperidade 

económicas (CCE, 2006). 

No Conselho Europeu de Gotemburgo (2001) a saúde pública foi referida como uma das 

quatro áreas prioritárias para a estratégia de desenvolvimento sustentável, compreendido 

em três dimensões – social, ambiental e económica. A saúde é reconhecida como condição 

prévia, resultado e indicador dessas mesmas dimensões. As medidas sobre os 

determinantes sociais e ambientais da saúde, tendo em conta toda a população, são 

importantes para criar sociedades inclusivas, equitativas, economicamente produtivas e 

saudáveis (ONU, 2012). 

Em 2005, o indicador «Anos de vida Saudável» foi adoptado como indicador estrutural de 

Lisboa, a fim de destacar o facto de que a esperança de vida em boa condição de saúde — e 

não apenas o número de anos de vida — constitui um factor central do crescimento 

económico (CCE, 2006). 

Considerando a esperança de vida à nascença um indicador sólido para monitorizar a 

saúde como factor económico ou de produtividade, o Conselho Europeu de Gotemburgo 

(2001) definiu como importante a criação de um sistema europeu de vigilância ou de uma 

rede de alerta precoce sobre questões ligadas à saúde. O impacto económico das doenças 

na produtividade é indiscutível, como se verificou no Relatório da Comissão ao Conselho 

Europeu da Primavera de Janeiro de 2004, onde a saúde é apontada como uma condição 

prévia para a prosperidade económica. A esperança de vida saudável introduz assim o 

conceito de qualidade de vida e reflete-se como um dos principais objetivos da União 

Europeia.  

1.1.2 O estado de saúde dos Portugueses  

 

Segundo Ferreira (2014) apenas 49% dos portugueses com mais de 15 anos afirma ter um 

estado de saúde “Bom” ou “Muito bom”, que contrasta com os resultados de parceiros 

europeus como a Irlanda com 83%, o Reino Unido com 79% e até mesmo a vizinha 

Espanha com 72%, os restantes ou se sentem “mais ou menos”, “mal” ou “muito mal”. Será 
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esta autoavaliação verdadeira, apoiada estatisticamente ou será decorrente da cultura 

portuguesa colectiva? 

Uma métrica mais concreta da temática da incapacidade foi abordada pela primeira vez 

nas operações censitárias de 2011. Cerca de 17,8% (taxa de prevalência) da população 

com 5 ou mais anos de idade declarou ter muita dificuldade, ou não conseguir realizar, 

pelo menos, uma das 6 atividades diárias (ver, ouvir, andar, memória/concentração, tomar 

banho/vestir-se, compreender/fazer-se entender). Na população com 65 ou mais anos, 

este indicador atinge os 50%. Das pessoas com 5 ou mais anos que têm pelo menos uma 

dificuldade, 25% não conseguem ou manifestam muita dificuldade em andar ou subir 

degraus. Cerca de 19% tem muita dificuldade ou não consegue ver mesmo usando óculos 

ou lentes de contacto. 

 

 

Figura 1 - Tipo de dificuldade na realização de atividades em percentagem, (INE 2012) 

 

No entanto esta avaliação subjetiva dos Portugueses não tem correlação com os resultados 

em saúde expressos pela esperança média de vida, mortalidade ou percentagem do 

rendimento gasta em saúde pelo agregado familiar. Países como a Estónia ou Grécia têm 

resultados inferiores ou equiparáveis nestes indicadores, no entanto a autoavaliação de 

saúde da sua população é substancialmente superior à Portuguesa. Talvez devido a esta 

autoavaliação de saúde tão negativa, o relatório da OCDE(2013) indica que os Portugueses 

são o terceiro povo mais descontente com o seu sistema de saúde da Europa. 

Embora os portugueses avaliem mal o seu estado de saúde e o seu sistema nacional de 

saúde, perante o seu dever constitucional de proteger a sua saúde eles mostram-se 

negligentes, segundo Ferreira(2014) 18,6% da população fuma diariamente, são ingeridos, 
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em média, 11,4 litros de álcool per capita e a taxa de obesidade situa-se nos 15,4%, sendo 

que a obesidade em crianças, com 15 ou menos anos, se situa em vertiginosos 28%.   

 

1.1.3 Peso da Saúde na Economia 

A saúde tem um peso crescente na economia. O orçamento de Estado referente a 2010 

alocou para a saúde 5,77% dos recursos disponíveis contra 5,15% em 2009, uma variação 

de 7,23%, apesar da contração em 4,23% do orçamento geral, disponibilizado pela DGO. 

Segundo dados PORDATA(2015) a despesa do estado em saúde representou 6.2% do PIB 

em 2012, que significa um aumento de cerca 400% tendo em comparação 1977 (1,5%) e 

de 100% tendo em conta o ano de 1990 (3.1%). Ainda mais curioso é a variação nesta 

década, uma vez que de 2010 a 2012 o PIB contraiu 4.03%INE (2015). No entanto a 

despesa do estado representou 5.4% e 6.2% do PIB respetivamente, sendo este um 

indicador importante para a rigidez dos custos na saúde, que nem mesmo com as medidas 

de austeridade impostas pelo governo de Portugal inverteu a tendência de aumento do 

peso da saúde no PIB.   

A despesa corrente do país em percentagem do PIB, que inclui a despesa privada em 

saúde, também tem vindo a aumentar gradualmente, situada nos 8,3% em 2000 e 

atingindo o pico de 9,9% em 2009. No entanto, inverteu ligeiramente a tendência desde o 

inicio da crise, sendo o valor provisório PORDATA(2015) de 9,3% para 2012. Segundo os 

dados da OCDE(2013), em 2011, a percentagem de despesa corrente em relação ao PIB 

dedicada à saúde era superior em cerca de 1%, em relação a Espanha, Grécia e Irlanda, e 

em cerca de 0,5% à média da OCDE para 34 países (Figura 4). Já a despesa per capita 

situava-se nos 2.619$, cerca de 600$ dólares inferior à média da OCDE de 3.322$. 

 

 

Figura 2 - Percentagem do PIB para saúde para um conjunto de Países, OCDE. 
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1.2 Problema de Estudo e Objetivos  

Para a implementação do BSC foi encontrado um padrão: o processo envolvia duas fases. 

Na primeira, um desenvolvimento a um nível mais elevado do BSC, que posteriormente 

era repercutido em cascata nos BSC sectoriais. Kaplan e Norton(1996) sugerem que o 

desenvolvimento do BSC no nível mais alto da organização é o mais complicado de atingir 

e sofrerá sempre algumas limitações. 

Embora a implementação deva ser feita inicialmente a nível sectorial, é necessário ter uma 

visão global para onde essa implementação sectorial deve convergir de forma integrada. 

Esta tese visa dar uma perspetiva de como o BSC a nível do SNS deveria ser no fim dessa 

convergência. 

Sendo assim, a aplicação e construção do BSC para o sistema nacional de saúde vai ajudar 

a identificar os mecanismos que podem gerar valor e avaliar a eficácia do sector e a 

eficiência dos seus recursos. A conjuntura atual do SNS favorece a aplicação deste método 

de avaliação de desempenho pois, ao longo destes anos, tornou-se obrigatório aumentar a 

eficiência do sector da saúde para manter a qualidade e abrangência dos serviços 

prestados.  

1.3 Enquadramento económico-social de Portugal 

1.3.1 Demografia 

Um sistema nacional de saúde, qualquer que seja o país que sirva, é modelado e modela o 

contexto económico-social que o circunda e, em alguns aspetos, é simultaneamente causa 

e efeito do próprio sistema. Segundo os dados retirados do mais recente Censo 2011, a 

população residente em Portugal é de aproximadamente 10,6 milhões de pessoas, 

encontrando-se cerca de 60% junto dos grandes centros urbanos (INE, 2012). Embora se 

continue a verificar um crescimento da população, a velocidade de crescimento reduziu 

dos 5% na década de 90 para 2% na primeira década dos anos 2000. No entanto, esse 

crescimento populacional tem sido continuamente acompanhado por uma inversão da 

pirâmide demográfica, com um alargamento das camadas superiores e uma diminuição 

das camadas inferiores.  

Todas as faixas quinquenais abaixo dos 29 anos se viram reduzidas, tendo em 

consideração o Censo de 2001. No mesmo período, o escalão etário dos 30 aos 69 anos 

representava 51% da população residente e passou a representar 54%. Também no grupo 

das idades mais avançadas se verificou um reforço da sua importância no total da 

população. A população com 70 e mais anos representava 11% em 2001 e passou a 

representar 14% em 2011(INE, 2012). A evolução demográfica e, em particular, o 



5 
 

envelhecimento da população estão a alterar os padrões das patologias e a ameaçar a 

sustentabilidade dos sistemas de saúde na EU (CCE, 2007). 

 

Figura 3 – Estrutura etária da população por sexo, 2001 e 2011(INE, 2012) 

 

1.3.2 Finanças públicas 

Anos consecutivos de contas públicas deficitárias (Figura 4), que atingiram um máximo de 

10,2% no ano de 2009, fizeram escalar a dívida pública. De 50,3% em percentagem do PIB 

no ano 2000, a dívida bruta Portuguesa tem um valor provisório de 130,4% para o ano de 

2014 INE(2015). A escalada dos juros para emissão de dívida tornou incomportável o 

financiamento autónomo de Portugal nos mercados financeiros. Portugal teve de pedir um 

programa de assistência financeiro, que trouxe como contrapartida uma redução drástica 

da despesa pública, sendo que a saúde é a segunda rubrica mais onerosa do orçamento de 

estado, apenas superada pela ação e segurança social, recaindo sobre a saúde uma grande 

pressão para reduzir custos. O ambiente económico é nesta década recessivo; segundo o 

Banco de Portugal o PIB tem vindo a decrescer desde 2010, tendo no entanto um aumento 

de 0,9% em 2014, após um ter diminuído 1,4% em 2013 INE (2015). Esta diminuição da 

atividade económica também reduz a capacidade dos privados, onde se inclui a população, 

a investir em saúde. 
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Figura 4 - Défice público em % PIB, Fonte PORDATA(2015) 

1.3.3 Situação social 

A conjuntura tem imposto aumento de impostos e redução de investimento público em 

áreas como saúde e educação. Segundo a OMS (2010), o acesso e usufruto de cuidados de 

saúde são vitais para uma saúde equitativa e de qualidade, o sistema de nacional saúde é, 

em si mesmo, um determinante social da saúde, influenciado e influente do efeito de 

outros determinantes sociais. Género, educação, profissão, rendimento, origem étnica e 

local de residência estão intimamente ligados ao acesso, experiência e benefícios dos 

cuidados de saúde. Pessoas com rendimentos mais baixos, com menos habilitações ou 

menor qualificação tendem a ter uma maior prevalência de problemas de saúde e a viver 

menos anos OMS (2010). Em Portugal verificam-se disparidades bastante significativas, 

estando os maiores níveis de habilitação literária situados no Litoral, principalmente nas 

grandes cidades, e os rendimentos médios mais baixos concentrados no Interior Norte INE 

(2012). Como já referenciado, Portugal tem assistido a uma desaceleração do crescimento 

económico, ou mesmo recessão, o que tem exercido pressão sobre o emprego, a taxa de 

desemprego era de 3,9% no ano 2000, tendo atingido em 2013 um máximo de 16,2% 

segundo PORDATA (2015), esta situação representa um duplo problema, porque aumenta 

os encargos do estado em segurança social e um número crescente de pessoas dispõe de 

menos rendimento para investir na sua saúde. É de realçar neste ponto que, segundo o 

relatório de 2013 da OCDE, Portugal tem a menor diferença de esperança de vida, aos 30 

anos, entre os indivíduos com o maior e menor nível de educação, entre os estados 

pertencentes a esta organização (Figura 5). 
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Figura 5 – Diferença de esperança de vida aos trinta anos, entre indivíduos com maior e menor nível de 
educação. 

1.4 Organização da dissertação  

A estrutura do trabalho consiste primeiramente numa análise socioecónomica, de forma a 

ser obtida uma visão dos desafios políticos, sociais e económicos com que o sistema 

nacional de saúde convive. Seguidamente é feito um ‘raio-x’ ao sistema nacional de saúde 

com uma introdução que vai desde a sua criação em 1979 até aos dias de hoje, seguida de 

uma explicação sobre o financiamento do SNS e dos subsistemas de saúde, culminando 

com uma análise dos principais desafios com que o SNS se depara no momento atual. 

Depois de analisado o objeto de estudo, é explanado o instrumento que lhe vai ser 

aplicado, o Balanced Scorecard. Após uma breve explicação dos componentes e valências 

do BSC, é explicado como vai ser adaptada uma ferramenta, nativamente pensada para o 

sector privado, a uma entidade do sector público, nomeadamente sector da saúde, o 

Sistema Nacional de Saúde. Na secção de implementação da ferramenta ao SNS definimos 

a missão, os valores e a visão do SNS, e a estratégia seguida para o SNS é sucintamente 

descrita. Seguidamente foram criadas 5 perspetivas para BSC, pelas quais foram 

distribuídos 14 objetivos. Foi criado um mapa estratégico para decompor os objetivos das 

perspetivas de ordem superior e criar relações de causa efeito entre os mesmos. 

Paralelamente foram atribuídas metas e iniciativas para cada objetivo a fim de os tornar 

mensuráveis. 
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2 Contextualização do tema  

2.1 Evolução do Serviço Nacional de Saúde  

Desde 1979, o sistema de saúde em Portugal é baseado numa estrutura denominada 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) assegurada pelo Estado, de cobertura universal, 

tendencialmente gratuito e de financiamento assente em impostos. A Lei n.º 56/79, de 15 

de Setembro cria o Serviço Nacional de Saúde, de acordo com a Constituição de 1976, que 

compromete o Estado a prover proteção, a nível de saúde, a toda a população, 

apresentando-se assim a equidade como o maior desafio e objetivo para a estratégia da 

saúde pública em Portugal. A consequente legislação revigora esta premissa, assim como 

promove objetivos de eficiência, qualidade e responsabilização dos intervenientes.  

O SNS envolve todos os cuidados integrados de saúde, compreendendo a promoção e 

vigilância da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento dos doentes e a 

reabilitação médica e social. Define que o acesso é gratuito, mas contempla a possibilidade 

de criação de taxas moderadoras, a fim de racionalizar a utilização das prestações. Não 

obstante o desenvolvimento do sistema unificado de cuidados de saúde, algumas 

características do sistema pré-SNS permaneceram.  

Embora se tenha garantido a universalidade, os subsistemas de saúde, que não foram 

incorporados no SNS, continuaram a cobrir um combinado de funcionários (especialmente 

bancários e funcionários públicos), dando mais opções quanto à escolha do prestador e um 

nível de reembolso considerável quando os doentes recorrem a prestadores privados, 

comparativamente ao SNS. Consequentemente, as famílias cobertas pelos subsistemas 

possuíam de um dupla cobertura, originando desigualdades no acesso. 

O ano de 1990 é considerado um ano de clivagem no SNS. Em 1993, Nogueira da Rocha 

(Almeida, 1999) definiu, em traços gerais, o atual Sistema de Saúde Português como “um 

grande espaço de convergência e congregação de esforços”, composto por “três segmentos 

claramente individualizados” e articulados entre si, segmentos esses consequência da 

evolução do Sistema de Saúde nos últimos trinta anos: 

- O Serviço Nacional de Saúde (abrangendo todas as instituições e serviços oficiais 

prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde); 

- Todas as entidades públicas que desenvolvem atividades de promoção, 

prevenção e tratamento na área da saúde; 

- Todas as entidades privadas e todos os profissionais livres que acordem com o 

SNS a prestação de cuidados ou de atividades de saúde. 

No final da década de 90, mais propriamente em 1999, definiu-se o regime dos Sistemas 

Locais de Saúde (SLS) (Simões, 2010). Os SLS formam um conjunto de recursos articulados 
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(nomeadamente grupos hospitalares ou centros de saúde de uma mesma região) baseados 

na complementaridade e organizados segundo critérios geográfico-populacionais, que em 

conjunto com os centros de saúde e hospitais, pretendem promover a saúde e a 

racionalização da utilização dos recursos. Mais recentemente, em 2002, com a aprovação 

do novo regime de gestão hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro), introduziram-

se alterações substanciais na Lei de Bases da Saúde. Definiu-se um novo modelo de gestão 

hospitalar, que abrange os estabelecimentos hospitalares que integram a Rede de 

Cuidados de Saúde, para um modelo de gestão de tipo empresarial (EPE). O SNS é hoje um 

sistema extremamente complexo, com alargado leque de stakeholders (Figura 6), num 

equilíbrio que depende de variáveis politicas, económicas, sociais, etc. 

 

 

Figura 6 - Stakeholders do SNS (Fonte: Delloite, 2011) 

 

As instituições de cuidados de saúde primários e as instituições de cuidados secundários e 

continuados apresentam-se atualmente como a base do SNS e de todo o sistema de 

prestação de cuidados de saúde, coabitando com as entidades privadas e sociais de saúde. 

Praticamente todo o processo legislativo está monopolizado pelo partido em funções no 

Governo, através de despachos ou leis submetidas à aprovação da Assembleia da 

República. Para que a política de saúde daí emanada seja executada, dentro das regras, os 

reguladores fiscalizam a prestação de cuidados de saúde ao cidadão, entre eles a Direção 

Geral de Saúde, que tem por missão, a prevenção da doença e da qualidade de prestação de 

cuidados, e ainda a Entidade Reguladora de Saúde, com foco na qualidade e acesso aos 

cuidados médicos. A ACCSS e as ARS administram o SNS, a primeira aloca os recursos de 
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forma central e a segunda é responsável por garantir o acesso das populações à prestação 

de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde. 

Portugal adoptou um sistema de “gate keeping”, dividindo a prestação pública de cuidados 

de saúde em diferentes níveis. Os utentes são primeiramente atendidos nos Cuidados de 

saúde Primários, prestados na sua grande maioria nos centros de saúde e naus unidades 

de saúde familiar, sendo depois encaminhados para Cuidados Hospitalares, caracterizados 

por um maior grau de diferenciação. Os últimos anos foram marcados por grandes 

transformações na oferta pública, de que se destacam a reforma dos cuidados primários, a 

continuação da empresarialização dos hospitais e a expansão da rede nacional de cuidados 

continuados. O sector privado tem vindo a ganhar expressão em Portugal, essencialmente 

devido a parcerias público-privadas, e ao aumento de pessoas abrangidas por seguros de 

saúde, operando em moldes diferentes do sector público, dado que ao nível dos cuidados 

no ambulatório, existe uma oferta muito atomizada de consultas de especialidade, e nos 

hospitais privados, a grande maioria dos clientes são beneficiários de seguros ou 

subsistemas de saúde, sendo também caracterizados por uma maior flexibilidade na 

gestão da sua oferta que os serviços públicos.  

2.2 Financiamento do SNS  

 

Como já foi referido, o SNS é financiado pelos impostos dos contribuintes segundo os 

princípios e regras de um “seguro público de saúde” e está assente em três princípios: 

1. Redistribuição solidária, ou seja, paga-se de acordo com o rendimento para 

receber segundo as necessidades; 

2. Previdência, paga-se enquanto se é jovem para se receber quando se é mais velho e 

frágil; 

3. Universalidade, já que se inclui o conjunto da população portuguesa neste 

“contrato”. 

Ou seja, o Estado, através de um contrato social com os cidadãos que assenta na cobrança 

de impostos progressivos em troca do fornecimento de serviços públicos adequados às 

necessidades das populações, organiza a gestão dos recursos, bens e equipamentos que 

melhor podem garantir a universalidade do acesso e a qualidade destes serviços. Assim, o 

financiamento do serviço prestado é feito em função dos rendimentos de cada um, e não 

do seu estado de saúde para que, em contrapartida e sempre que necessário, os cuidados 

de saúde recebidos dependam apenas do estado de saúde de cada um e nunca do seu nível 

de rendimentos. Esta é a lógica do Serviço Nacional de Saúde. 
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Há que reconhecer que a transição do modelo contributivo (descontos para um seguro 

social) para um financiamento através do orçamento geral do Estado, embora tenha tido 

razões macroeconómicas que a motivaram, teve consideráveis desvantagens. Por exemplo, 

o desaparecimento de um “segurador público” tangível, fez desaparecer o sentido de 

pertença das pessoas ao contrato social que um seguro público representa, reduzindo a 

ideia do contrato social à noção do Estado, abordagem esta quase que exclusivamente 

institucionalista e que desvaloriza o papel de uma cidadania informada, ativa e capacitada. 

Para além do montante estabelecido no orçamento anual para financiamento, o SNS possui 

as suas receitas, vindas na sua maioria de donativos para os hospitais, pagamentos de 

quartos privados, pagamentos de beneficiários de subsistemas de saúde e seguradoras 

privadas. Existem ainda as taxas moderadoras, que se traduzem na partilha de custos nos 

cuidados de saúde. 

2.2.1 Subsistemas de saúde 

Tal como na maioria dos países da UE, o financiamento do sistema de saúde português, é 

feito através de uma combinação de recursos públicos e privados. O SNS é essencialmente 

financiado através da tributação geral – como vimos em cima – e contribuições 

compulsórias para os subsistemas públicos de saúde. Em 2011, por exemplo, 72,6% do 

total de financiamento da despesa em saúde proveio do Estado (impostos) e o 

remanescente, sob a forma de copagamentos, seguros de saúde privados, foram 

responsáveis por 27,4% do financiamento. 

Existem esquemas de seguros privados e públicos para determinadas profissões, 

denominados como subsistemas de saúde. As formas de financiamento privadas consistem 

em pagamentos diretos e copagamentos efectuados pelos pacientes e os prémios de 

seguros voluntários de saúde e tendem a ter um carácter complementar de peso, já que 

focam os seus serviços em procedimentos não essenciais à vida humana, entre eles, os 

tratamentos dentários, as cirurgias plásticas e alguns produtos farmacêuticos. 

 

Os principais subsistemas de saúde em Portugal são: 

1. ADSE, no sector público, que desde 2005 tem recebido beneficiários de outros 

subsistemas devido à convergência para um menor número de subsistemas; 

2. Associação de Cuidados de Saúde (PT-ACS), no sector privado, dirigido para 

funcionários da operadora telefónica e para os funcionários dos correios; 

3. Serviços de Assistência Médico-social (SAMS), igualmente pertencente ao sector 

privado, destinam-se aos funcionários bancários e do sector dos seguros 

associados, determinados pelos sindicatos numa base regional. 
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Os subsistemas de saúde, assim como os seguros privados, concedem uma cobertura 

suplementar relativamente à fornecida pelo SNS, originando dupla cobertura, 

desigualdades no acesso a cuidados de saúde, quando comparados com os utentes 

exclusivos do SNS. Relativamente à sua gestão, o SNS é, de acordo com a Lei de Bases da 

Saúde, controlado centralmente, mas com gestão descentralizada, isto é, gerido pelas cinco 

Administrações Regionais de Saúde. Acordou-se que cada ARS receberia um orçamento, 

mediante as necessidades da população, para usar na prestação de serviços de saúde. No 

entanto, na prática, a autonomia das ARS na afetação de orçamentos tem sido limitada aos 

cuidados primários, uma vez que os orçamentos dos hospitais continuam a ser definidos e 

distribuídos pela autoridade central. 

Em Portugal, a porção de financiamento da saúde afeta ao sector público é superior à 

porção afeta ao sector privado(Tabela 1), por esta razão as variações da despesa em saúde 

refletem-se sobretudo na despesa pública em saúde. O sector privado tende a ter um 

carácter suplementar, focando os seus serviços em procedimentos não essenciais à vida 

humana (tratamentos dentários, cirurgia plástica, etc.) e alguns produtos farmacêuticos. 

 

Ano 

Tipo de agente financiador 

Total 
Administrações 

públicas 
Sector privado 

    Total 
Seguros 
sociais 

privados 

Despesa 
privada 
familiar 

Outros 

 2004 14.129.966 10.114.200 4.015.766 706.220 3.247.280 62.266 

 2005 14.945.252 10.733.264 4.211.988 671.001 3.484.779 56.208 

 2006 15.165.192 10.574.289 4.590.903 728.377 3.806.760 55.766 

 2007 15.884.970 11.002.617 4.882.353 750.198 4.076.827 55.328 

 2008 16.692.996 11.510.943 5.182.053 798.739 4.314.955 68.359 

 2009 17.307.472 12.188.911 5.118.561 799.072 4.251.407 68.082 

 2010 17.623.454 12.344.756 5.278.698 829.487 4.376.373 72.838 

 2011 16.703.053 11.329.656 5.373.397 841.868 4.462.713 68.816 

 2012(Provisório) 15.606.982 10.204.185 5.402.797 844.506 4.495.005 63.286 

Tabela 1 Despesa corrente em cuidados de saúde: total e por tipo de agente financiador, Fonte: 
PORDATA(2015) 
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2.3 Principais desafios do SNS 

2.3.1 Equidade e acesso aos cuidados de saúde  

 

O princípio da igualdade parte do conceito de cidadania, segundo o qual todos os 

indivíduos são iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. No entanto, igualdade não é o 

mesmo que equidade. Segundo Carmo (2012) as desigualdades em saúde seriam as 

desigualdades desnecessárias, decorrentes das diferentes condições de vida. Por sua vez, a 

distribuição equitativa reconhece que os indivíduos são diferentes entre si e, portanto, 

merecem tratamento diferenciado, de modo a eliminar/reduzir as desigualdades 

existentes. A Organização Mundial da Saúde defende que, é um direito inalienável de 

qualquer indivíduo poder atingir o seu potencial máximo de saúde, sem que a consecução 

desse objetivo seja condicionado pelas circunstâncias económicas e sociais de cada 

indivíduo (OMS, 2010). 

De acordo com Furtado (2010), os determinantes sociais de saúde (Figura 7) estão na 

origem das iniquidades em saúde, como por exemplo a educação ou a profissão, mas 

também nos estilos de vida da população e, crucialmente, no seu acesso aos cuidados de 

saúde. A diminuição das desigualdades em saúde obtém-se atuando nos factores 

determinantes, entre os quais o acesso aos cuidados de saúde. Ou seja, a equidade no 

acesso aos cuidados de saúde é apenas um dos factores que promove a equidade no estado 

de saúde. 

 

 

Figura 7 Determinantes em saúde e da utilização de cuidados de saúde (Fonte Furtado C.,2010)  

 

Embora a equidade seja um pilar fundamental na legislação do sistema de saúde 

português, não têm sido postas em prática ações com vista a concretizar, promover e 
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monitorizar este objetivo. A OMS avaliou o Plano Nacional de Saúde(PNS) em vigor entre 

2004 e 2010, nomeando as suas potencialidades, limitações e lacunas(OMS, 2010b). 

Segundo este relatório, o PNS dispensou pouca atenção ao tema da equidade em saúde, 

especialmente em termos estratégicos e programas de combate às desigualdades em 

saúde. Noutro relatório, com o objetivo de avaliar o desempenho do SNS, a OMS apontou 

melhorias assinaláveis no sistema de saúde, assinalando todavia, que permanecem 

diferenças significativas no estado de saúde dos portugueses de acordo com o género, 

região geográfica e nível socioeconómico (por nível educacional ou de rendimento) (OMS, 

2010c).  

 

2.3.1.1 INIQUIDADE CUIDADOS DE SAÚDE POR REGIÃO GEOGRÁFICA. 

 

A despesa pública anual nos anos de 2009 a 2012, pode ser contabilizada através da soma 

das verbas oriundas do Ministério da Saúde e a sua distribuição pelas várias 

administrações regionais de saúde (ARS), o perdão da dívida dos hospitais ao Fundo de 

Apoio ao Sistema de Pagamentos e Serviços (dívidas de anos anteriores) e a distribuição 

regional do financiamento, com dinheiros públicos, de cuidados de saúde prestados pela 

ADSE. Os valores da despesa per capita por região seriam os seguintes (Tabela 2): 

 

Região Habitantes  Despesa per capita (€) 

Norte 3.689.713 862,1 

Centro 1.737.493 1.026,30 

Lisboa e Vale do Tejo 3.653.217 1.073,20 

Alentejo 510.906 1.052,10 

Algarve 450.484 984,50 
Tabela 2 Despesa pública média anual per capita por região de 2009 a 2012, (Fonte Ferreira A., 2014) 

  

Claro que a despesa por região não tem necessariamente de estar correlacionada com os 

resultados em termos de saúde de cada região. Analisando alguns indicadores resultantes 

dos Censos de 2011 (INE, 2012) podemos ter uma melhor visão (Tabela 3): 

  



15 
 

 

Indicador Norte  Centro 
Lisboa 

VT Alentejo Algarve 

Camas /10^3 Habitantes 2,9 3,3 4 2,2 2,1 

Médicos /10^3 Habitantes 3,9 3,6 5,6 2,2 3,2 

Consultas médicos de família/ 
/10^3 Habitantes/ano 3,28 3,38 2,53 3,58 2,53 

Taxa de mortalidade/10^3 
Habitantes 8,6 11,4 9,3 14 10,3 

Taxa de mortalidade 
infantil/10^3 nado-vivos 3,1 2,6 3,6 2,3 2,6 

Tabela 3 indicadores de recursos e resultados em saúde por região (Fonte INE2012) 

 

Pelos indicadores não se vislumbra correlação positiva entre produtividade e valor da 

despesa nos indicadores de resultados, apenas nos de recursos como número de camas e 

médicos por milhar de habitantes. No entanto, a comparação da mortalidade evitável face 

à disponibilidade de cuidados de saúde, a qual constitui uma importante parte do total da 

mortalidade observada (Carmo, 2012), evidencia que a taxa de mortalidade evitável por 

cuidados de saúde é menor na Região Norte e apresenta valores superiores no Alentejo e 

Algarve(Simões, 2010). Também na mortalidade infantil, normalmente apontado como um 

caso de sucesso em Portugal, foi demonstrado que existe uma desigualdade 

socioeconómica a favor dos distritos mais ricos na primeira década do século XXI (Carmo, 

2012). 

2.3.2 Predominância de cuidados curativos em relação a preventivos 

Apesar da importância dos cuidados preventivos, os responsáveis de saúde têm 

tendencialmente canalizado mais recursos para os cuidados agudos e curativos (OMS, 

2010). As políticas dirigidas à prevenção têm efeitos menos visíveis a curto prazo pois, ao 

dependerem mais do comportamento dos cidadãos, são menos controláveis por parte dos 

prestadores de saúde. No entanto, dever-se-ia tornar o primeiro grande objetivo a 

capacitação das populações para a promoção da saúde, atualmente, Portugal investe 

apenas o equivalente a 2,1% da despesa corrente em saúde em programas de prevenção e 

políticas de saúde pública, muito menos do que investem outros países desenvolvidos 

(Ferreira, 2014). 

Entre os custos da saúde relacionados com os cuidados curativos referem-se os cuidados 

continuados, os cuidados prestados em regime ambulatório, os internamentos 

hospitalares e os produtos utilizados no tratamento dos doentes. Em Portugal são os três 

últimos, ou seja, os cuidados curativos agudos, os mais predominantes. Em comparação 

com outros países, como a Suécia e o Reino Unido, investimos muito pouco em programas 
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de prevenção, mas apresentamos elevados gastos financeiros em produtos médicos, 

nomeadamente medicamentos, apesar de estes terem vindo a decrescer (Ferreira, 2014). 

Segundo dados de 2010 e 2011 da OCDE (2013), consumimos, em ambulatório, 23 doses 

diárias definidas (DDD) de antibióticos por 1000 habitantes/dia, contra 14 na Suécia, 18 

no Reino Unido e 20 em Espanha. Somos dos países que apresentam uma maior taxa de 

consumo de antidepressivos e, apesar da elevada taxa de hipertensão em Portugal, o nosso 

país é dos que menos medicamentos anti-hipertensores consomem. 

 

  
Hospitalização Ambulatório 

Cuidados 
Continuados 

Produtos 
Médicos 

Outros 

Portugal 27% 45% 2% 23% 4% 

OCDE 29% 33% 12% 20% 6% 

Espanha 26% 38% 11% 21% 5% 

Suécia 28% 42% 8% 16% 6% 
Tabela 4 Despesa corrente em saúde por tipologia de cuidados (% da despesa total) em 2011 (Fonte 
Ferreira, 2014) 
 

Existem múltiplas formas de capacitar as populações para a promoção da saúde, tendo os 

médicos de família um papel importante a concretizar, não devendo ser os únicos. O 

Ministério da Saúde deve também estar intimamente envolvido na política de promoção 

da saúde, fazendo parte da educação das crianças e jovens. Iniciativas como a criação de 

páginas de internet com informação destinada a apoiar os cidadãos e de fóruns onde 

possam discutir e partilhar dados sobre a sua patologia, devem também ser levadas a 

cabo. 

Na base do planeamento estratégico da saúde devem estar a prevenção da doença e a 

promoção da saúde. Uma adequada procura de cuidados de saúde primários levará 

consequentemente a um aumento do nível de saúde das populações, ao mesmo tempo que 

permitirá um controlo maior dos custos de saúde. Um cidadão informado recorre aos 

serviços de saúde quando é efetivamente necessário (deixando de parte, por exemplo, a 

hipótese de se dirigir às urgências à menor suspeita), tendo também mais autonomia para 

a prática de autocuidados e exigindo consequentemente mais qualidade aos prestadores 

de saúde. A prevenção ativa deve, portanto, ser considerada a palavra-chave em todos os 

processos clínicos, potencializando a redução de custos e tempo, para além da promoção e 

manutenção de saúde e bem-estar do indivíduo. Ferreira(2014)  
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2.3.3 A insustentabilidade financeira do sistema de saúde 

A insustentabilidade financeira do sistema de saúde decorre do facto de o SNS não ter 

rendimentos suficientes para assegurar o pagamento das suas obrigações (Tabela 5), ou 

seja, é insolvente. Como o Estado é o principal financiador do SNS, e como já vimos, não 

tem margem de manobra para aumentar significativamente esse orçamento. A solução 

mais plausível é uma reestruturação profunda que permita reduzir significativamente os 

custos e adaptar-se aos drivers que exercem pressão no SNS, de entre as quais se realça a 

pressão demográfica, neste caso evidenciando não apenas os elevados custos de saúde de 

uma população envelhecida, mas também a redução dos montantes associados ao 

pagamento de impostos. Ferreira(2014)   

 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Resultado -19 -455,9 741,9 136,3 208,2 53 -96,5 -375,4 -679,1 -361,5 
Tabela 5 Resultado líquido do SNS (Milhões de euros) (Fonte: Ferreira, 2014) 

 

Também os subsistemas públicos de saúde têm sobrevivido graças ao financiamento 

resultante das transferências do Orçamento de Estado. Em 2008 e 2009 as transferências 

foram de 1190,4 milhões de euros (63% do financiamento total) (Ferreira, 2014), ou seja, 

o seguro de saúde de uma parte da população está a ser financiado pelos impostos de 

todos, o que constitui uma injustiça flagrante.   

2.3.4 Organização e gestão do SNS 

A ausência de planeamento estratégico, que a falta de informação epidemiológica e de 

gestão agrava, torna complexo o planeamento da oferta de cuidados. Por outro lado, o 

sistema carece ainda de uma cultura de avaliação e responsabilização, que permita agir 

sobre os ‘gaps’ claros entre as metas traçadas e os resultados atingidos, sendo que a 

maioria das reformas e políticas raramente são avaliadas e ajustadas. A inadequação do 

modelo organizacional e de gestão, em que o papel tripartido do Estado, de acionista, 

regulador e pagador, concentrando muitas responsabilidades numa só organização, leva a 

que seja difícil assegurar um desempenho ótimo na totalidade das funções. A 

multiplicidade de entidades que participam na regulação do sector, nem sempre com 

alinhamento, visão e uma clara definição de responsabilidades, acabam por dificultar a 

implementação de uma filosofia de responsabilização e uma cultura de gestão essenciais 

ao funcionamento saudável do sistema. 

O planeamento e gestão de recursos humanos desadequados, dado que não existe ainda 

uma estratégia clara e bem definida para os recursos humanos da saúde, o que resulta na 

inadequação da distribuição dos recursos para fazer face às necessidades, agravando as 

ineficiências existentes nesta área. A falta de informação com qualidade: mais do que uma 
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estratégia de sistemas de informação, é necessária uma estratégia de informação, que 

identifique as necessidades de informação para cada um dos stakeholders da saúde, sejam 

estes prestadores, pagadores ou reguladores, de forma a evitar duplicação de esforços e 

custos elevados. Simões, (2010). 
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3 Metodologia 

3.1 O Balanced Scorecard 

Idealizado e desenvolvido por Robert Kaplan, professor da Universidade de Harvard e 

David Norton, consultor da região de Boston, o Balanced Scorecard (BSC) tinha, 

inicialmente, o propósito de ser um sistema de medição de performance baseado em 

medidas financeiras e não financeiras. Kaplan e Norton detetaram o desajustamento, entre 

os desafios emergentes com que as organizações se deparavam e os sistemas de controlo 

de gestão tradicionais, que por apenas contemplarem medidas de natureza financeira, 

limitavam-se a ser uma janela para o passado, conduzindo os gestores a conclusões 

deturpadas que serviam medianamente os objetivos de curto prazo e comprometiam a 

capacidade da organização criar valor sustentável no futuro. Esta lacuna era 

especialmente perceptível em organizações com uso intensivo de capital intelectual em 

que o conhecimento é um fator crítico de sucesso da empresa (Kaplan & Norton, 1996). 

Embora fosse inicialmente visto pelos seus criadores como uma evolução dos SMP 

tradicionais, através da complementaridade da informação oferecida pelas medidas não 

financeiras, a meio da década de 1990 Kaplan e Norton (2000) começam a enfatizar a 

natureza estratégica do BSC. Na sua opinião, o propósito central do BSC era, através da 

Missão e Visão, comunicar a estratégia da firma aos colaboradores e ser um auxílio para a 

implementação da mesma. 

Desde a síntese desta ferramenta no primeiro de três artigos na Harvard Business Review, 

“The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance” (Kaplan e Norton, 1992), o 

número de organizações a adotar o BSC teve um crescimento exponencial nos primeiros 

anos, estando representado em sensivelmente metade das empresas que figuravam na 

Fortune 1000 referente ao ano 2000 (Kaplan e Norton, 2001(a)). 

O núcleo do BSC assenta em dois conceitos basilares. Um é a mensuração objetiva e clara 

do objeto de estudo, através de indicadores de atividade e indicadores de resultado, 

divididos por quatro perspetivas – financeira, clientes, processos internos e aprendizagem 

e crescimento -, gerados a partir da visão e estratégia da organização, de forma a refletir o 

valor intrínseco destas (Pinto, 2007). O segundo é o equilíbrio (Balanced), entre a 

utilização de medidas financeiras e não financeiras, entre a perspetiva interna e externa, 

objetivos de longo e curto prazo, e entre indicadores de atividade e indicadores de 

resultado, que devem estabelecer entre si relações de causa-efeito. Estas permitem avaliar 

se o BSC está realmente a traduzir a visão da organização. 

Assim o BSC surge como um complexo e, no entanto, flexível sistema de medição, dado que 

é facilmente ajustável à especificidade de cada organização, que balanceia aspetos 



20 
 

financeiros com intangíveis, fazendo a sua ligação com a missão visão e estratégia, 

possibilitando à gestão investir mais tempo na tomada de decisão do que a analisar 

extensivamente informação. Permitiu alterar o paradigma dos resultados financeiros, que 

passaram a ser consequência do sucesso da implementação de iniciativas estratégicas em 

vez de serem as suas forças motrizes. 

3.1.1 As perspetivas do Balanced Scorecard  

O desenho original do BSC identificava quatro perspetivas que eram a perspetiva 

financeira, do cliente, dos processos internos, e de aprendizagem e crescimento. As 

perspetivas representam os stakeholders mais relevantes da organização (acionistas, 

clientes e colaboradores), logo asseguram que é usada uma visão holística da organização 

para reflexão e implementação da estratégia.  

 
Figura 8 Esquema teórico BSC (Adaptado: Kaplan & Norton, 1996) 

 

3.1.1.1 PERSPETIVA FINANCEIRA 

No sector provado a perspetiva financeira representa os objetivos a longo prazo de uma 

organização, dando resposta à forma como a empresa deve ser vista pelos acionistas. 

Segundo Pinto (2007), dado que o objetivo último de uma empresa é criar valor para os 

acionistas através de objetivos como lucro, produtividade e rentabilidade, esta perspetiva 

encontra-se no topo do BSC, tendo sempre os seus objetivos e indicadores articulados com 

outras metas baseados em valores intangíveis que através de relações causa-efeito que 

culminam com a melhoria do desempenho financeiro. 
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Para o sector público esta perspetiva tem um papel menos relevante. Neste sector trata-se 

de um constrangimento na implementação da missão, que é genericamente criar valor 

para a sociedade. Dada a limitação de recursos em especial na conjuntura atual, fazê-lo da 

forma mais eficiente possível é a enfâse dada aos objetivos e indicadores financeiros 

(Calhau A., 2009). 

3.1.1.2 PERSPETIVA CLIENTES. 

A perspetiva clientes procura identificar os objetivos e mensurar questões relativas à 

satisfação de clientes chave, no sector privado os mais lucrativos e no público o maior 

número possível de clientes que maximize o bem-estar público (Pinto, 2007). Aqui é feita a 

identificação dos segmentos de clientes e mercados em que a organização operará, bem 

como as medidas de desempenho nesses segmentos.  

A criação de valor para os clientes reveste-se de uma importância crítica para o futuro de 

qualquer organização no paradigma atual, fazendo do conceito de valor ou proposta de 

valor um tema recorrente de discussão dada a sua importância e ambiguidade. 

A escolha de uma política de ser «tudo para todos» poderá impedir que uma organização 

se destaque da sua concorrência devendo, assim, escolher uma proposta de valor 

adequada (Pinto, 2007). Treacy e Wiersema (1995) defendem que a organização deve 

manter o seu foco numa das três alternativas que apresentam no livro The Discipline of 

Market Leaders: 

1. Excelência operativa que irá gerar produtos de baixo preço; 

2. Liderança no produto/serviço por uma inovação contínua (diferenciação) 

3. Proximidade do cliente através de soluções únicas para as suas necessidades, 

numa base de relação prolongada.  

Os objetivos definidos para esta perspetiva são usualmente: quota de mercado, satisfação, 

retenção, fidelização e rentabilidade dos clientes. Estes objetivos tentam percepcionar se a 

oferta da organização vai de encontro aos requisitos dos clientes, de forma a criar lealdade 

e satisfação do público-alvo. O valor percebido é um conceito chave para compreender os 

drivers que possibilitam a satisfação, retenção ou fidelização dos clientes e poder a partir 

deles alinhar a estratégia, de maneira a maximizar os lucros ou o bem-estar da sociedade. 

A estratégia está hoje muito condicionada pela vertente da gestão dos clientes dada a 

panóplia de novas formas de comunicação e interação entre organização e cliente que a 

“nova economia” introduziu nas últimas décadas. Neste contexto, o BSC torna-se um 

facilitador da criação da estratégia centrada nos clientes ao identificar em detalhe os 

mecanismos que geram valor, e ao disponibilizar instrumentos que permitem analisar e 

balancear as diferentes visões dos clientes: a visão inside-out, referente a métricas de 
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eficácia de processos, nomeadamente em termos de custo e rapidez de implementação, e a 

visão outside-in, relacionada com medidas de percepção e atitude do cliente DGS(2012). 

3.1.1.3 PERSPETIVA PROCESSOS INTERNOS 

 
Na perspetiva de processos internos, os objetivos e indicadores têm como foco os 

processos necessários para a organização atingir excelência operacional, de maneira a 

criar o valor esperado pelo cliente tanto em termos de produtividade como de eficiência.  

É recorrente que o insucesso de muitas empresas não derive de uma estratégia errada, 

mas sim de falhas nos métodos e processos internos cruciais que rodeiam a estratégia 

(Pinto, 2005). As medidas e objetivos devem refletir a importância que a gestão de topo 

atribui a cada processo, para que os níveis operacionais se foquem nos mais prementes, ao 

invés de seguir a tendência de estabelecer, indiscriminadamente, medidas para todos os 

processos, não os hierarquizando e perdendo a oportunidade de comunicar a todos os 

colaboradores, de forma implícita, a importância de cada processo para a criação de valor.   

Cada negócio tem um conjunto distinto de processos para a criação do bem ou serviço, no 

entanto Kaplan e Norton (1996) identificam uma cadeia de valor genérica que poderá 

servir de base na definição desta perspetiva na formulação do BSC. 

 

 
Figura 9 Criação genérica de valor (Adaptado: Kaplan e Norton, 1996) 

Nem sempre o objetivo é aumentar a eficiência dos processos existentes, e o BSC, em 

especial a perspetiva de processos internos, pode ser particularmente interessante na 

introdução de bens ou serviços inovadores que impliquem novos processos, de forma a 

haver uma implementação eficaz e eficiente das alterações. 
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3.1.1.4 PERSPETIVA DE APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 

A perspetiva de aprendizagem e crescimento foca-se nas competências e capacidades de 

mudanças e desenvolvimento internas, em ordem a alinhar estas com os objetivos 

estratégicos da organização. 

Esta perspetiva, situada na base do BSC, inclui valores intangíveis como capital humano, 

capital de informação e capital organizacional, estabelecendo relações cruciais de causa-

efeito com as restantes perspetivas, influenciando o sucesso final obtido na perspetiva de 

topo – financeira para o sector privado, clientes para o sector público (Pinto, 2007). 

Dada a importância do conhecimento e da investigação para o sucesso das organizações na 

atualidade, os valores intangíveis com que esta perspetiva se preocupa são fortes drivers 

de ações e resultados. A conjuntura económica atual, particularmente em Portugal, pode 

levar as organizações a desconsiderarem no imediato os valores que integram a 

perspetiva de aprendizagem e crescimento, para através de redução de custos atingirem 

os objetivos financeiros de curto prazo, pondo em causa a sua competitividade no futuro 

(Ribeiro C., 2005).  

 

3.1.2 Objetivos, Metas, Iniciativas e Medidas/Indicadores de desempenho. 

As empresas pioneiras na implementação do BSC, apressaram-se a alocar objetivos, de 

forma lógica, pelas quatro perspetivas, atribuir metas, definir indicadores (métricas) para 

a medição desses objetivos e analisar as relações causa-efeito entre as perspetivas, 

objetivos e indicadores (Kaplan R. e Norton D., 1996)  

Segundo Pinto (2007), um erro verificado nesta fase, foi a escolha maioritária de objetivos 

de médio/longo prazo (dois, três ou mais anos). Embora esses objetivos sejam 

necessários, verificou-se que é necessário criar metas mais espaçadas no tempo, com 

indicadores mais apropriados para cada uma das fases, em que se encontra o 

bem/produto, para ser possível avaliar de forma precisa os processos que levam a 

empresa a atingir esses grandes objetivos.  

Um objetivo pode ser visto como uma descrição concisa dos processos onde a empresa 

tem de ser excelente de forma a executar a estratégia, sendo a meta um resultado de 

performance desejado para esse processo/objetivo. Para chegar a essa meta é criada a 

iniciativa que descreve o conjunto de passos, projetos, planos que possibilitarão alcançar 

essa meta. Os objetivos são mensurados através de indicadores, normalmente de natureza 

quantitativa, que transmitem de forma intuitiva a classificação do desempenho nesse 

objetivo e a sua proximidade da meta. 

Tendo em conta que uma das principais valências do BSC é ser um rigoroso sistema de 

medição, os indicadores são um aspecto crítico na implementação do BSC. Dos diversos 
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tipos de indicadores, dois deles são fulcrais em termos de metodologia do BSC, indicadores 

de resultado (lag) e indicadores indutores (lead). Os primeiros dão informação sobre as 

consequências de ações passadas, no entanto essas ações são tipicamente desconhecidas, 

sendo extremamente difícil saber o que levou ao resultado expresso pelo indicador e o seu 

desempenho logo, quando isolados, não conseguem indicar o caminho para atingir as 

metas. São os indicadores indutores que têm de fazer a ligação entre o passado e o futuro, 

orientando as ações da organização, através da medição de variáveis, normalmente 

intangíveis, que se acredita terem influência no desempenho dos indicadores de resultado. 

Existe então uma relação de complementaridade entre estes dois indicadores, devendo ser 

encontrado um equilíbrio no seu balanceamento que é diferente para cada negócio 

(Kaplan e Norton, 1996).  

3.1.3 Pilares do Balanced Scorecard: Missão, Valores e Visão. 

O propósito do BSC é ajudar a executar a estratégia de forma eficiente e eficaz. Por sua vez, 

a estratégia deve estar em consonância com a missão, os valores e a visão da organização 

para que esta possa ter sucesso e fazer sentido no seio da organização. Daqui podemos 

depreender que a estrutura que suporta o BSC tem como pilares a missão, os valores e a 

visão, e como laje a estratégia (Figura 10). 

 

Figura 10 Estrutura de suporte do BSC (Adaptado: Pinto, 2007) 

 

A missão é uma declaração concisa, que com um forte conteúdo emocional, revela a razão 

de ser da empresa, o seu papel para a sociedade, declarando o objetivo tangível da 
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organização, não financeiro, que deve ser a motivação maior dos colaboradores. O objetivo 

da missão deve ser quase utópico, funcionando como modelador de ações, estando-lhe 

associado uma inspiração para a excelência e mudança. 

Nos serviços públicos faz sentido que a missão responda à pergunta “o que aconteceria se 

não existíssemos?” ao invés de “Por que (e para quê) existimos?” que se verifica no sector 

privado, daí que no sector público a missão seja vista como a quinta perspetiva, acima das 

quatro perspetivas tradicionais do BSC (Pinto, 2007). Os valores são crenças e princípios 

morais, instituídos informal e formalmente, dentro de uma organização, evidenciados nos 

comportamentos diários de todos os colaboradores. Devido a esta natureza intrínseca e 

inalienável dos valores, é imperativo que a missão esteja alinhada com estes, para não 

criar nos colaboradores e na opinião pública um sentimento de incoerência que fruste as 

suas expectativas. 

A visão pretende abranger um consenso em relação ao futuro da organização, fazendo a 

ponte entre a missão e os valores consagrados. A visão traduz uma imagem clara e 

ambiciosa, para o médio/longo prazo, em metas concretas e mensuráveis que podem ser 

distribuídas pelas diversas perspetivas do BSC. Estas mesmas perspetivas nortearão as 

ações tomadas em todos os níveis da organização, em especial da gestão de topo que a 

partir das grandes metas a atingir, inicia o processo de formulação das estratégias, 

prioridades e metas a atingir. 

3.1.4 A estratégia – Núcleo do Balanced Scorecard 

Segundo Michael Porter (1980) “desenvolver uma estratégia competitiva é desenvolver uma 

fórmula ampla que responda a como o negócio vai competir, que objetivos de ter, e quais as 

politicas necessárias para atingir esses objetivos.”. A definição de Porter mostra que é 

impossível falar de BSC sem falar de estratégia, que constitui o seu ponto nevrálgico, em 

torno do qual funcionam as quatro perspetivas – financeira, clientes, processos e 

crescimento. 

Nem sempre os gestores têm tido a preocupação necessária para com o pensamento 

estratégico e formulação de estratégias, no entanto estas são cruciais para qualquer 

organização, uma vez que a missão, os valores e a visão apenas deixam de ser opiniões, 

sonhos e ambições quando passam a deter um fio condutor que defina o “como” os atingir. 

Através da estratégia são priorizadas as metas para as quais devem ser canalizados os 

recursos, derivando desta, vantagens como (Pinto, 2007): 

 A lógica estratégica e as iniciativas de ação são aprimoradas; 

 Melhoria da análise e tomada de decisão; 

Aumento considerável da performance. 
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3.1.5 Relações Causa-Efeito 

Esta característica que faz parte do BSC desde a sua génese, distingue-o de qualquer outro 

sistema de medição. 

A sua principal função é decompor os objetivos das perspetivas de ordem superior, no 

sector privado a perspetiva financeira e no público a missão, em factores de sucesso que 

são na realidade os objetivos das restantes perspetivas que a suportam, criando uma 

dependência vertical. 

 
Figura 11 Esquema simplificado de relações causa-efeito para o sector privado 

 

As relações causa-efeito funcionam como um teste para avaliar se a estratégia da 

organização está realmente a ser reflectida no BSC (Pinto, 2007). Os objetivos na base 

funcionam como indutores dos objetivos de nível superior, os quais permitem atingir o 

objetivo final, a visão. Isto implica que a “pirâmide” seja construída na ordem inversa, a 

partir dos objetivos de nível superior, devem ser pensados os de nível inferior.  
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3.1.6 Mapas estratégicos  

Kaplan e Norton (2004) consideram o mapa estratégico um conceito tão importante como 

o próprio BSC, que permite a ligação entre a formulação e a execução da estratégia, 

mantendo a sua uniformidade e consistência, e facilitando a definição e gestão dos 

objetivos e indicadores. 

O mapa estratégico conta com uma componente gráfica muito forte que facilita a 

comunicação da estratégia, objetivos e indicadores para todos os colaboradores, o que 

representa um passo importantíssimo no alinhamento e foco de toda a organização para 

atingir a visão e os colaboradores saberem exatamente os critérios pelos quais estão a ser 

avaliados, concentrando-se mais assim nos mais importantes. Esta ferramenta torna ainda 

possível validar as relações causa-efeito entre os objetivos, traduzindo a estratégia em 

termos operacionais (Pinto, 2007).  

3.2 O BSC como um modelo adaptado à gestão pública 

Inicialmente apenas idealizado como um avançado sistema de medição de performance no 

sector privado, o BSC experimentou uma migração gradual a partir de 1996, quando ainda 

se encontrava numa fase embrionária, para os sectores governamentais e sem fins 

lucrativos (Kaplan e Norton, 2001(b)). Esta migração começou a ser feita por um conjunto 

de países – Reino unido, Suécia, Estados Unidos, Austrália - que já vinham a implementar 

sistemas de medição e gestão de performance nos respetivos serviços públicos há mais de 

dez anos (Pinto, 2007). Tinham assim perfeita noção da dificuldade em medir a 

performance e alinhar tarefas diárias com metas estratégicas, as quais permitiriam atingir 

a visão e criar valor público. 

No sector da saúde, o primeiro artigo sobre a aplicação do BSC pertence a Griffith (1994), 

desde então a utilização de modernas técnicas de gestão, incluindo o BSC, com o intuito de 

exercerem um controlo mais eficaz dos custos e de um aumento da qualidade na prestação 

de serviços no sector da saúde, tem conhecido um importante desenvolvimento (Caramés, 

Pérez e Prado, 2004; Cruz, 2005). 

O período de contenção económica em diversos estados sociais desenvolvidos, conjugado 

com uma população cada vez mais informada e exigente em relação à alocação dos 

recursos que disponibiliza ao estado, criou a necessidade de elaboração de métricas que 

medissem a performance dos serviços públicos. Para Forgione (1997) a principal razão 

para a implementação de modelos de medição e avaliação de desempenho nas instituições 

de saúde prende-se com a capacidade de fornecer outro tipo de informações relevantes a 

clientes/pacientes, contribuintes e sociedade. 
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Para apoiar as atividades da organização e atender às especificidades dos serviços 

prestados à comunidade, impõe-se um modelo integrado e multidimensional de gestão nas 

unidades de saúde, atendendo à descentralização e complexidade de microssistemas de 

informação aí presentes (Cavaco e Sarrico, 2007), a Lei nº66-B/2007 (Diário da República, 

2007), estabelece, precisamente, a necessidade de um sistema desta natureza. 

Como é uma das suas valências, o BSC permitirá desviar obstáculos que impedem a 

execução da estratégia, proporcionando informação relevante e concisa que permita 

identificar factores prioritários para a planificação da estratégia, transformando-os em 

indicadores de desempenho da gestão estratégica da organização. Segundo Stewart e 

Bestor (2000), a aplicação do BSC no sector da saúde responde à necessidade de se obter 

uma orientação estratégica, capaz de garantir a sobrevivência e crescimento da 

organização.  

3.2.1 As perspetivas do BSC no sector da saúde 

 Missão - Existe um consenso generalizado de que o BSC é um bom modelo para as 

organizações do sector público, no entanto várias criticas são apontadas, Gambles (1999) 

critica a utilização do BSC na sua forma originaria às organizações sem fim lucrativo. Nesta 

linha, Niven (2003) sugere a que a aplicabilidade do modelo é possível, se forem tidas em 

conta as especificidades das organizações públicas, o que exige o reposicionamento das 

perspetivas do BSC em função da sua missão. Para Kaplan e Norton (2000) dada a 

natureza não lucrativa destas organizações, a missão deve ser posicionada no topo do BSC, 

dado ser um objetivo suficientemente abrangente que reflete os seus objetivos de longo 

prazo. 

 Perspetiva Clientes e Stakeholders - Kaplan e Norton (1996) consideram que o 

sucesso de organizações governamentais passa pela satisfação dos utentes/clientes, ou 

seja do valor acrescentado à sociedade. De facto, embora estes sejam os financiadores e 

“acionistas” destas organizações, não esperam retorno financeiro das mesmas. A 

perspetiva clientes ou stakeholders, dada a sua abrangência neste sector visto que nem só 

quem recebe cuidados de saúde é beneficiado, passa a ser o foco das outras perspetivas e o 

sucesso da organização medido pelo grau de eficácia e eficiência com que satisfazem as 

necessidades dos stakeholders e não pelo desempenho financeiro (Ribeiro C., 2005). 

 Perspetiva Finanças e Orçamento – A perspetiva financeira perde um pouco da 

importância no BSC original, no entanto continua a ser fulcral, uma vez que os 

stakeholders têm todo o interesse na manutenção de uma situação financeira estável da 

organização e esperam que os recursos que disponibilizam sejam alocados da forma mais 

eficiente possível (Ribeiro C., 2007). Para Pinto (2007), no BSC adaptado aos serviços 

públicos, esta perspetiva é posicionada depois, ou lado a lado, com a perspetiva clientes e 
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stakeholders, funcionando como um recurso e, simultaneamente, como um 

constrangimento associado aos limites e regras orçamentais existentes no sector da saúde.  

 

Figura 12 Adaptação de perspetivas ao Sector público (Adaptado Pinto, 2007) 

 

3.2.2 Vantagens na utilização do BSC no sector da saúde 

São várias as vantagens encontradas na literatura sobre a aplicação do BSC no sector da 

saúde, Inamdar e Kaplan (2002) sublinham a melhoria da alocação de recursos tendo em 

conta a estratégia, dado que antes as organizações tinham processos separados de 

planeamento estratégico, orçamentação e alocação de recursos, no entanto alertam para a 

inércia dentro da organização para esta mudança devido à cultura de procedimentos 

profundamente enraizada. Num sector em que o conhecimento é o maior ativo da 

organização, o BSC permite um processo contínuo de aprendizagem e melhoria. Muitos 

executivos afirmaram que o BSC educava os colaboradores, provocando diversos 

momentos de espanto, com a explicação da diferença entre os resultados obtidos e os 

esperados (Inamdar e Kaplan, 2002). Esta relação entre a gestão e os colaboradores 

também pode ser substancialmente melhorada uma vez que, com o BSC, os colaboradores 

podem saber exatamente o porquê das suas avaliações, não conjeturando razões 

subjetivas para as mesmas (Oteo, Pérez e Silva, 2002).  

3.2.3 Dificuldades na implementação do BSC no sector da saúde 

Um dos principais obstáculos na implementação do BSC, é a variedade de influências a que 

os resultados estão sujeitos no sector na saúde, e mesmo quando existe uma conjunto de 

indicadores para estes, nem sempre é fácil ou claro como os medir (Calhau A., 2009). No 

sector público os colaboradores nunca pensaram em termos de resultados, sempre foram 

formatados para a execução de processos, aumentando assim a dificuldade em definir 
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medidas e objetivos. Esta mudança de mentalidade, necessária para uma implementação 

eficaz do BSC, demora muitos anos até ter resultados práticos (Kaplan e Norton, 1996). 

A instabilidade política, com as trocas de governo e suas políticas, também representa uma 

ameaça para a execução do BSC, uma vez que a estratégia é o seu cerne. Se a política 

decide trocar a estratégia no sector, o BSC que está a ser implementado deixa de fazer 

sentido. No entanto, a orientação para os resultados e avaliação por indicadores é uma 

política que tem vindo a ser defendida pelos últimos governos em Portugal. 
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4 Aplicação do BSC ao Setor da Saúde 

 

4.1 Missão  

O SNS não tem uma missão declarada, no entanto encontramos na alínea a) do n.º3 

do art.º64 da Constituição da República Portuguesa, uma frase que resume a necessidade 

da existência do SNS: “garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 

situação económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação.”, a 

missão denota duas grandes preocupações, a primeira é o carácter de obrigatoriedade 

dado à equidade dos serviços prestados pelo SNS, tratando todos os cidadãos como iguais, 

a segunda prende-se com colocar no mesmo patamar as três vertentes da 

medicina(prevenção, tratamento e reabilitação), não dando mais importância a nenhuma 

em detrimento de outra.  

4.2 Valores 

 

Não existem valores declarados para SNS, no entanto o Conselho da União Europeia 

(2006) declarou os valores e princípios comuns dos sistemas de saúde europeus, que são 

seguidos também em Portugal. 

Valores Fundamentais: 

 Universalidade: ninguém pode ser excluído do acesso aos cuidados de saúde; 

 Acesso a cuidados de saúde de qualidade: direito do paciente em obter os 

melhores cuidados possíveis que a sua condição exigir; 

 Equidade: idênticas condições de acesso de acordo com as necessidades, 

independentemente da origem étnica, do género, da idade, do estatuto social ou da 

capacidade de pagar cuidados de saúde; 

 Solidariedade - estreitamente relacionada com o regime financeiro dos sistema de 

saúde nacional de forma garantir a todos o acesso aos cuidados de saúde; 

Princípios de funcionamento: 

 Qualidade: formação contínua de recursos humanos assegurando as melhores 

práticas em matéria de qualidade de prestação de cuidados de saúde; 

 Segurança: abordagem sistemática destinada a garantir a segurança do paciente, 

nomeadamente através da monitorização dos factores de risco, proteção contra 

publicidade enganosa de produtos farmacêuticos etc.; 

 Cuidados baseados em dados rigorosos e na ética: Assegurar o trade-off entre 

cuidados de elevada qualidade e assegurar a sustentabilidade a longo prazo; 
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 Participação dos pacientes: assegurar a transparência com o paciente. Este tem o 

direito a ser plenamente informado sobre os tratamentos que lhe são propostos e 

dar o seu consentimento; 

 Acesso à justiça: existência de um processo de reclamação transparente e justo, 

bem como de informações claras sobre as responsabilidades e as formas 

específicas de acesso à justiça previstas pelo sistema de saúde;  

 Privacidade e confidencialidade: é direito de todos os cidadãos a confidencialidade 

dos dados pessoais; 

 

4.3 Visão 

 

Não existe uma visão declarada para o SNS, escolhemos como visão para o SNS: 

“persecução da proteção da saúde individual e coletiva em Portugal”. Acreditamos que 

esta frase traduz uma imagem clara e ambiciosa, para o médio/longo prazo do SNS 

4.4 Estratégia 

Como já foi referido os Portugueses avaliam de forma muito negativa a sua condição de 

saúde, sendo um povo aparentemente insatisfeito com os cuidados de saúde que lhe são 

prestados. No entanto, têm hábitos de vida pouco saudáveis e a demografia causa uma 

imensa pressão nos prestadores de cuidados de saúde. A sua evolução conduzirá 

provavelmente a um aumento da procura de cuidados de saúde e, paralelamente, à 

diminuição da população ativa, o que provocará uma subida das despesas de saúde. É um 

facto que o SNS promoveu ganhos de saúde extraordinários e dispõe de recursos 

estruturais, técnicos e humanos em quantidade e qualidade suficiente, no entanto, o SNS 

tem gasto permanentemente mais do que os recursos disponíveis, sobretudo em cuidados 

curativos agudos e terapêutica medicamentosa, maioritariamente financiado por um 

Estado a braços com uma crise financeira que exige contenção de despesa em todos os 

sectores. 

Estes drivers terão levado o Ministério da Saúde a definir quatro grandes eixos 

estratégicos para o SNS a serem seguidos no mandato 2012-2016 (DGS, 2012): 

1. Cidadania em Saúde; 

É impreterível chamar a sociedade civil para a causa de uma população mais 

saudável. Uma cidadania mais ativa promove o bem-estar do próprio indivíduo e 

da comunidade onde está inserido, e embora seja um dever do indivíduo defender 

a sua saúde e a da comunidade, também o Sistema de Saúde deve procurar educar 

e acima de tudo envolver os cidadãos em todo o processo (Figura 13), para que 
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estes entendam que são realmente o centro do Sistema de Saúde e seja possível 

iniciar uma cadeia geradora de valor em que a comunidade se começa a educar a si 

própria e seja necessário o mínimo de esforço institucional para manter uma 

prevenção de doença eficaz, hábitos de vida saudáveis, uso dos recursos públicos 

de saúde eficiente e educado por parte da população etc. 

 

Figura 13 – Processo de envolvimento contínuo (Fonte: DGS, 2012) 

 

2. Acesso e Equidade; 

Pela defesa da dignidade humana e até afetar o desenvolvimento socioeconómico 

do país (Johnson, 2008) é necessário o SNS combater as diferenças evitáveis do 

estado de saúde de grupos populacionais de contextos sociais, geográficos ou 

demográficos. Nomeadamente na dimensão de acesso a cuidados de saúde, dado 

que numa situação de crise social e económica, como a que vivemos, os serviços de 

saúde ganham maior relevância, pois o agravamento das condições sociais 

condiciona uma procura crescente de cuidados (OMS, 2010)   

3. Qualidade em Saúde; 

Como utilizador pagador, através de impostos e não só, é um direito do utente que 

os cuidados que lhe são prestados sejam os mais adequados e administrados com a 

maior qualidade possível, a qualidade em saúde tem diversos fatores 

condicionantes, como a tecnologia disponível, competência dos recursos humanos, 

até a envolvência social e política de forma mais abrangente. Daí que a promoção 

da qualidade em saúde possa ser sintetizada em três pontos: 
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 Promoção da cadeia de valor em saúde; 

 Ciclos de melhoria contínua da qualidade e Desenvolvimento 

profissional e institucional; 

 Monitorização, benchmarking e avaliação (interna e externa). 

4. Políticas Saudáveis; 

São políticas do governo, autarquias e outros sectores que definem prioridades e 

parâmetros para a ação em termos de resposta a uma necessidade de saúde, 

distribuição de recursos para a saúde, na potencialização de impactos positivos 

para a saúde ou mitigação de impactos negativos (DGS, 2012). A interligação de 

políticas dos vários Ministérios e entidades públicas deve sempre ter em vista a 

saúde pública, ainda que o objetivo último da medida não esteja diretamente 

relacionado com saúde, como por exemplo a arquitetura. Outras vertentes que a 

gestão pública pode influenciar são a capacitação de pessoas e comunidades para 

agirem sobre os determinantes da saúde, incrementando uma responsabilidade 

partilhada de todos pela própria saúde, criação de ambientes favoráveis ao bem-

estar e promotores da realização de opções de vida saudável e a reorientação dos 

serviços de saúde, tornando-os mais eficientes, equitativos e próximos das 

populações. 

 

4.5 Definição das perspetivas 

O desenho original do BSC identificava quatro perspetivas que eram a perspetiva 

financeira, do cliente, dos processos internos, e de aprendizagem e crescimento. As 

perspetivas representam os stakeholders mais relevantes da organização (acionistas, 

clientes e colaboradores), logo asseguram que é usada uma visão holística da organização 

para reflexão e implementação da estratégia. 

Existe um consenso generalizado de que o BSC é um bom modelo para as organizações do 

sector público, no entanto várias críticas são apontadas, Gambles (1999) critica a 

utilização do BSC na sua forma originária às organizações sem fim lucrativo. Nesta linha, 

Niven (2003) sugere a que a aplicabilidade do modelo é possível, se forem tidas em conta 

as especificidades das organizações públicas, o que exige o reposicionamento das 

perspetivas do BSC em função da sua missão. Para Kaplan e Norton (2000) dada a 

natureza não lucrativa destas organizações, a missão deve ser posicionada no topo do BSC, 

dado ser um objetivo suficientemente abrangente que reflete os seus objetivos de longo 

prazo.  
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Figura 14 Adaptação de perspetivas ao Sector público (Adaptado Pinto, 2007) 

 Missão: Para Kaplan e Norton (2000) dada a natureza não lucrativa destas 

organizações, a missão deve ser posicionada no topo do BSC, dado ser um objetivo 

suficientemente abrangente que reflete os seus objetivos de longo prazo. 

 Clientes/Stakeholders: Onde se incluem todos os envolvidos no SNS sejam eles 

cidadão/utente, cidadão/acionista, cidadão/personalidade jurídica ou 

cidadão/parceiro. Quanto à dimensão resposta, decidiu-se, dada a sua verdadeira 

importância num serviço de saúde, e pelo facto de referir-se ao interveniente mais 

determinante do ponto de vista clínico do serviço, o doente, colocá-la, igualmente, 

na nomenclatura desta perspetiva para ressalvar a sua relevância; 

 Finanças/Orçamento: Esta perspetiva diz respeito aos principais custos a limitar 

de forma a cumprir o orçamento previsto. 

 Processos internos: Com esta perspetiva pretende determinar-se quais os 

processos essenciais para o serviço reduzir custos e aumentar a satisfação dos 

seus doentes/stakeholders. Procuram evidenciar-se os procedimentos que poderão 

ser elevados de forma a se conseguir alcançar um melhor serviço final, com uma 

alocação de recursos mais eficiente; 

 Aprendizagem e crescimento: Esta perspetiva procura evidenciar as atividades e 

ações que mais promovem o desenvolvimento de todos os funcionários do serviço, 

bem como as que induzem importantes mudanças benéficas. Estas contribuem 

decisivamente para o alcance dos objetivos definidos nas perspetivas anteriores. 

Embora as perspetivas não sejam exatamente as originariamente propostas por 

Kaplan e Norton (Kaplan e Norton, 1992), estas também não são muito díspares. 
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Com a identificação destas perspetivas procurou-se abranger todos os envolvidos, direta 

ou indiretamente no SNS, para que depois se possa dar resposta a todos eles. Pretendeu-

se, ainda, que todas estas perspetivas se conseguissem interligar com facilidade para que a 

base da estratégia seguir fosse coerente e clara e permitisse uma concretização fiel aos 

valores, objetivos e missão do SNS.  

4.6 Definição de objetivos estratégicos 

Para cada uma das perspetivas, definiu-se um conjunto de objetivos estratégicos concisos, 

explícitos e que fossem de encontro à missão e aquela que é também a estratégia do SNS. 

Para uma compreensão mais clara, todos os objetivos se iniciam por verbos de ação, de 

forma a enfatizar a sua natureza dinâmica que orienta a forma como a estratégia será 

executada, e todos eles são quantificáveis. 

No topo de todas as perspetivas, com o reposicionamento do BSC, a missão surge 

posicionada no topo do BSC. Deste modo, para esta tão importante perspetiva, foram 

propostos os seguintes objetivos: 

 

4.6.1 Missão 

 

 Garantir a equidade de acesso à prestação de cuidados médicos em termos 

socioeconómicos e geográficos – Este objetivo procura mitigar a capacidade de 

um indivíduo atingir o seu potencial de saúde, independentemente da sua área de 

residência ou condição económico-social através de diversas dimensões: acesso à 

Perspetivas do BSC 
segundo Kaplan e Norton, 

1992

• Financeira

• Clientes

• Negócios Internos

• Inovação e aprendizagem

Perspetivas 
adotadas para 

o SNS

• Missão

• Finanças/Orçamento

• Doentes/Stakeholders

• Processos Internos

• Aprendizagem e 
crescimento
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saúde como procura adequada de serviço, disponibilidade, proximidade, custos ou 

qualidade. Inerente a este objetivo está a universalidade do SNS; 

 

 Garantir a sustentabilidade económica e financeira do SNS – Para manter os 

princípios fundamentais subjacentes à sua criação, um mecanismo de 

financiamento de base solidária, o SNS tem de mais com menos recursos. Como 

visto no capitulo 2.3.3 nos parâmetros atuais o SNS é insustentável, logo é 

necessário aumentar a eficiência mas não descurar a universalidade do sistema e a 

qualidade dos serviços prestados; 

 

4.6.2 Clientes/Stakeholders 

 

 Aumentar os Ganhos em Saúde - São entendidos como resultados positivos num 

conjunto de indicadores da saúde. Expressam a melhoria dos mesmos, por 

exemplo ganhos em anos de vida, redução de episódios de doença ou 

encurtamento da sua duração, aumento da funcionalidade física e psicossocial. 

Mais à frente iremos definir quais os indiciadores escolhidos para este objetivo. 

 

 Aumentar o nível de satisfação para com o SNS – A satisfação dos clientes 

(doentes) em relação ao funcionamento do SNS dita a qualidade do mesmo, como 

utilizador/pagador é essencial que a sociedade tenha uma opinião favorável dos 

cuidados de saúde a que têm direito e a que são sujeitos. Embora não seja a única 

condicionante, esta métrica é importante para a autoavaliação que os Portugueses 

fazem da sua saúde e como já foi referenciado, os portugueses, em média têm uma 

opinião muito desfavorável do seu estado saúde. 

 

4.6.3 Finanças/orçamento 

 

 Reduzir custos de funcionamento do SNS – Sem descurar a qualidade dos 

serviços prestados pelo SNS, é necessário tentar reduzir os custos da saúde em 

Portugal. Como explanado no capítulo de Finanças Públicas o estado necessita 

conter a despesa pública, e sendo a saúde uma grande fatia da despesa e o estado o 

principal financiador, é imperativo reduzir custos ou pelo menos que estes não 

aumentem; 
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4.6.4 Perspetiva processos internos 

 

 Aumentar a qualidade dos cuidados de saúde – O utente tem direito a receber 

os cuidados que precisa, quando precisa e sem erros. O desenvolvimento de 

políticas, desenho, articulação e integração de estruturas e redes em função da 

prestação de cuidados de qualidade são promotoras de melhores resultados, 

satisfação de profissionais e cidadãos, segurança dos doentes e combate ao 

desperdício.  

 

 Facilitar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde – O acesso adequado é 

um dos determinantes da saúde potenciador da redução das desigualdades. Para 

uma oferta adequada, os cuidados de saúde devem estar organizados de forma 

proporcional, suficiente às necessidades dos cidadãos, Portugal aposta pouco em 

cuidados de proximidade, no entanto Sistemas de Saúde orientados para os 

Cuidados de Saúde Primários, como cuidados holísticos, de proximidade, 

continuidade e transversais, mostram melhor desempenho, melhores resultados, 

mais equidade e acessibilidade, melhor relação custo-benefício e maior satisfação 

do cidadão (Atun R, 2004). 

 

 Concretizar uma política de saúde centrada no cidadão e orientada para 

mais e melhor saúde. – Um cidadão melhor informado, tanto em termos da sua 

condição de saúde como dos prestadores de serviços a que pode aceder, pode 

tomar melhores decisões, que o beneficiam a si e ao sistema como um todo porque 

diminui a entropia no sistema. Pelo que a disseminação de informação de uma 

forma rápida e transparente, onde as tecnologias de informação têm um papel 

crucial, assim como a desburocratização e desmaterialização do sistema são um 

pilar fundamental para o futuro da saúde em Portugal. Assim como prevenir e 

promover estilos de vida saudáveis, tendo em perspetiva os objetivos de ganhos de 

saúde da população e programas nacionais e integrados. 

 

 Optimizar a gestão de recursos – Os recursos humanos, financeiros e físicos 

devem ser alocados aonde são mais necessários e produzam o maior valor 

acrescentado possível. Aumentar a eficiência dos recursos disponíveis tornou-se 

uma absoluta necessidade - as políticas de recursos humanos, do medicamento, 

dispositivos médicos e material de consumo clínico, assim como meios 
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complementares de diagnóstico e terapêutica precisam ser revistas de forma a 

reduzir custos sem pôr em causa a qualidade dos serviços prestados pelo SNS. 

 

4.6.5 Perspetiva aprendizagem e crescimento 

 

 Formação de profissionais para uma cultura de sustentabilidade – As 

decisões de gestores, médicos, enfermeiros etc. têm influência na maior ou menor 

eficiência do Sistema. A despesa em medicamentos e meios complementares de 

diagnóstico são naturalmente um dos maiores determinantes da despesa de saúde, 

que advém das prescrições dos médicos. Considerando que o médico atua sempre 

de boa-fé e em consciência na defesa do doente, nem sempre toma as melhores 

decisões custo-benefício, muitas vezes por falta de informação. Apesar da 

publicação de normas de orientação clínica, a despesa hospitalar em 

medicamentos duplicou nos últimos 10 anos, isto significa que é envolver e formar 

os médicos para os sensibilizar para esta problemática. 

 

 Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa - Facilitar a transferência de conhecimentos e a criação de 

uma agenda de cooperação em saúde, nos domínios técnico e científico, bem como 

promover o intercâmbio de profissionais do SNS com os serviços de saúde da 

CPLP.; 

 Promover condições que possibilitem e maximizem a investigação clínica em 

Portugal – A investigação e desenvolvimento são um eixo estratégico de todos os 

países desenvolvidos, incluindo Portugal. No entanto, a conjuntura tem retirado 

muitos apoios a este ramo que muitas vezes é considerado “subsídio dependente”. 

É necessário continuar a investir na inovação, até para não ser perdido o que foi 

produzido nas últimas décadas e que levaria décadas a reconstruir; 

 

 Garantir estruturas e mecanismos de acreditação em saúde - com vista à 

certificação e ao reconhecimento público do nível de qualidade atingida nos 

serviços prestadores de cuidados de saúde, de acordo com padrões pré-definidos, 

fortalecendo a confiança dos cidadãos e dos profissionais nas instituições, 

fomentando uma cultura de melhoria da qualidade e de segurança. 
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 Desenvolver utilização de tecnologias de informação e comunicação no 

campo da saúde - A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

na saúde é cada vez maior quer sob o ponto de vista dos cidadãos quer sob o ponto 

de vista das instituições responsáveis pela promoção da saúde e prevenção da 

doença. A presença dum maior fluxo de informação de saúde disponível na 

internet capacita os utentes de cuidados de saúde na sua relação com os 

prestadores. Representa também um fator crítico ao nível da eficiência económica 

e do controlo da despesa pública, por diversas razões, entre elas a 

desburocratização e desmaterialização do sistema.  

4.7 Mapa estratégico 

 

Kaplan e Norton (2004) consideram o mapa estratégico um conceito tão importante como 

o próprio BSC, que permite a ligação entre a formulação e a execução da estratégia 

mantendo a sua uniformidade e consistência, facilitando a definição e gestão dos objetivos 

e indicadores. As relações causa-efeito decompõem os objetivos das perspetivas de ordem 

superior, a missão, em factores de sucesso, que são na realidade os objetivos das restantes 

perspetivas que a suportam, criando uma dependência vertical. 

O Mapa seguinte representa a sugestão para um Mapa Estratégico para o SNS: 
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Figura 15 Mapa estratégico para o BSC aplicado ao SNS 
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4.8 Indicadores metas e iniciativas 

Embora seja importante existir um Balanced Scorecard genérico para todo o SNS que 

traduza a sua missão, valores e estratégia, para saber onde, como e porquê, é necessário 

atuar. Torna-se compulsório agrupar em conjuntos com características mais homogéneas 

e distribuir os objetivos do SNS por esses grupos de forma a obter uma visão de ação mais 

concreta. Assim, vamos ter objetivos nacionais e, aproveitando a divisão geográfica já 

implementada em Portugal, por regiões de saúde.  

 

4.8.1 Objetivos nacionais 

 

4.8.1.1 PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 

 

 Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa. Este objetivo visa potenciar sinergias para o 

reforço das redes de investigação em saúde com os países da CPLP. Os indicadores 

escolhidos foram: 

Indicador  Métrica 

Protocolos de saúde realizados com países da CPLP Número 

Intercâmbio de recursos humanos especializados em 
saúde 

Número 

Tabela 6 Indicadores para objetivo: Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 

 

 Metas: 

Não foi possível apurar dados sobre o número de protocolos já realizados ou 

do intercâmbio de recursos humanos de Portugal com países da CPLP, estes 

indicadores constituem matéria para futuro desenvolvimento. 

 Iniciativas: 

o Incentivar Universidades a criar sinergias com instituições de ensino 

de países da CPLP de forma a potenciar redes de investigação em 

saúde; 

o Potenciar o intercâmbio de profissionais de saúde especializados e 

estudantes de ensino superior entre Portugal e países da CPLP; 
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 Garantir estruturas e mecanismos de acreditação em saúde. Portugal 

iniciou em 2009 o programa @Qredita um programa de acreditação de instituições 

que tem como objetivo o reconhecimento público da qualidade atingida nas 

organizações prestadoras de cuidados de saúde. Já existem dados dos resultados até 

ao momento disponibilizados pela DGS(2014) e espelhados nos seguintes 

indicadores escolhidos para este objetivo: 

 

Indicador  Métrica 

Unidades de saúde acreditadas pelo programa @Qredita Número 

Unidades de saúde em processo de acreditação pelo 
programa @Qredita 

Número 

Unidades de saúde acreditação por outros modelos de 
creditação 

Número 

Tabela 7 Indicadores para objetivo: Garantir estruturas e mecanismos de acreditação em saúde 
 

 Metas  

 

Indicador  2014 
Meta 

2016 
Meta 

2018 

Unidades de saúde acreditadas pelo programa @Qredita 17 34 60 

Unidades de saúde em processo de acreditação pelo 
programa @Qredita 

38 50 70 

Unidades de saúde acreditação por outros modelos de 
creditação 

14 18 24 

Tabela 8 Metas para o objetivo: Garantir estruturas e mecanismos de acreditação em saúde 

 

Dado que foi possível em 5 anos acreditar 17 instituições de saúde, cremos que 

com a experiencia já adquirida por porte da entidade acreditadora e de uma mais 

rápida adequação por parte das instituições seja possível aumentar o gradiente de 

unidades creditadas por ano, daí o objetivo de mais 17 para 2016 e mais 26 entre 

2016 e 2018. 

 

 Iniciativas 

o Acreditação das instituições e serviços prestadores dos cuidados de 

saúde, ainda que não integrados no sistema de saúde; 

o Oferecer incentivos às instituições acreditadas de cariz físico humano 

ou financeiro. 
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 Promover condições que possibilitem e maximizem a investigação 

clínica em Portugal – A inovação é um pilar do desenvolvimento económico-

social no entanto, foi mais uma das áreas sacrificadas pelo programa de 

ajustamento posto em prática por Portugal. Para medir o nível de investigação e 

desenvolvimento na área da saúde foram escolhidos os seguintes indicadores: 

Indicador  Métrica 

Número de ensaios clínicos em Portugal Número 

Financiamento anual concedido pela FCT Milhões de euros 

Número de doutoramentos e pós doutoramentos em 
execução pela FCT por ano 

Número 

Tabela 9 Indicadores para objetivo: Promover condições que possibilitem e maximizem a investigação 
clínica em Portugal 

 

Segundo a Apifarma(2013), os ensaios clínicos podem representar um valor de 

143 milhões de euros em 2015, gerando assim emprego e valor para a saúde. 

Segundo a mesma fonte, em 2012 os ensaios clínicos foram responsáveis por uma 

poupança de 3,5 milhões de euros.  

Embora as bolsas concedidas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia não sejam 

exclusivas de saúde, consideramos que a percentagem ligada direta ou 

indiretamente à saúde não deve variar consideravelmente de ano para ano. 

 

 Metas  

 

Indicador  2006 2012 
Meta 
2018     

Número de ensaios clínicos em Portugal 160 118 160 

  

 
2012 2013 

Meta 
2014 

Meta 
2015 

Meta 
2016 

Número de doutoramentos e pós doutoramentos em 
execução pela FCT por ano 

10863 10240 10000 10150 10300 

Financiamento anual concedido pela FCT 155 140 130 135 140 

Tabela 10 - Tabela 11 Metas para o objetivo: Promover condições que possibilitem e maximizem a 
investigação clínica em Portugal 

 

Apesar da contração, que terá tido o programa de ajustamento como pano de 

fundo, acreditamos que agora seja possível pensar em retornar aos valores prévios 

à austeridade em Portugal. Embora a austeridade ainda não tenha acabado, é 

necessário investir neste vetor da economia e emprego. 
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 Iniciativas 

 

o Candidaturas a bolsas de investigação concedidas por entidades externas, 

como a União Europeia; 

o Aumentar o investimento em Investigação e Desenvolvimento; 

o Procurar parcerias para tentar retirar valor acrescentado (lucro) de novas 

patentes produzidas. 

 

 Formação dos profissionais para uma cultura de sustentabilidade – 

Esta temática já é abordada em diversos países, com medidas como inserir nos 

planos curriculares de cursos de saúde unidades curriculares para uma 

sensibilização dos futuros profissionais para a necessidade de prescrever tendo 

em conta o custo-benefício: 

Indicador  Métrica 

Profissionais com formação para uma cultura 
sustentabilidade 

Número 

Cursos com unidades curriculares referentes a uma 
cultura de sustentabilidade  

Número 

Tabela 12 - Indicadores para objetivo: Formação dos profissionais para uma cultura de 
sustentabilidade 

 

 

 Metas  

Não foi possível apurar dados sobre este objetivo, estes indicadores constituem 

matéria para futuro desenvolvimento. 

 

 Iniciativas 

 

o Criação de formações tendo em vista a sensibilização de profissionais de 

saúde para uma cultura de sustentabilidade; 

o Introdução de unidades curriculares para uma sensibilização dos alunos de 

saúde para a necessidade de uma tomada de decisão tendo em vista o 

custo-benefício. 
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 Desenvolver utilização de tecnologias de informação e comunicação 

no campo da saúde – Os sistemas de informação em saúde, não são ferramentas 

para as autoridades e profissionais de saúde, mas também sistemas de saúde 

personalizados para os utentes, tais como, o registo de saúde eletrónico do utente, 

a telemedicina, e todo um conjunto de instrumentos de base tecnológica 

desenhadas para a prevenção, diagnóstico, tratamento, monitorização e gestão da 

saúde do cidadão, denominado e-health, conferindo assim empowerment ao 

cidadão na gestão da sua condição de saúde. Os indicadores escolhidos para este 

objetivo são: 

Indicador  Métrica 

Investimento em Sistemas de informação Euros 

Número de cidadãos que utiliza os sistemas de 
informação disponibilizados pelo SNS para gestão da sua 
condição de saúde 

Número 

Tabela 13 Indicadores para objetivo: Desenvolver utilização de tecnologias de informação e 
comunicação no campo da saúde 

 

 Metas  

Não foi possível apurar dados sobre este objetivo, estes indicadores constituem 

matéria para futuro desenvolvimento. 

 

 Iniciativas 

 

o A nível nacional, criar estratégias de base tecnológica (internet) e orientar 

o orçamento do Estado para investimentos estruturais nesta área, 

nomeadamente no domínio da regulação, desenvolvimento e modernização 

dos serviços online, especificamente os serviços de e-health;  

o Promover a harmonização dos sistemas de informação existentes com uma 

arquitetura de referência, de modo a centralizar a informação, conferindo 

ao processamento de informação uma maior fluidez e coerência; 

o Proceder ao levantamento exaustivo dos equipamentos utilizados e ao seu 

estado de adequação às tecnologias e características dos sistemas de 

informação utilizadas pelos organismos da saúde Proceder ao 

levantamento exaustivo dos equipamentos utilizados e ao seu estado de 

adequação às tecnologias e características dos sistemas de informação 

utilizadas pelos organismos da saúde. 
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4.8.1.2 PERSPETIVA PROCESSOS INTERNOS 

 

 Concretizar uma política de saúde centrada no cidadão e orientada 

para mais e melhor saúde – As escolhas do utente tanto na escolha de 

prestação de serviços, como nas escolhas do estilo de vida, influenciam a 

sua condição de saúde, a comunidade e o próprio funcionamento do SNS. Os 

indicadores escolhidos para este objetivo são: 

Indicador  Métrica 

Taxa população consumidora diária de tabaco  % 

Taxa população consumidora de álcool % 

Taxa população obesa % 

Atividade física  Minutos/dia 

Número de utentes que utiliza o e-health Número 

Tabela 14 Indicadores para objetivo: Concretizar uma política de saúde centrada no cidadão e 
orientada para mais e melhor saúde 

 

 Metas  

Indicador  
2006 2009 2012 

Meta 
2016 

Meta 
2018 

Taxa população consumidora diária de 
tabaco  24 23 23 20 17 

Tabela 15 Meta para indicador Taxa população consumidora diária de tabaco Fonte  OMS(2015) 

 

Indicador  2008 2009 2010 
Meta 
2016 

Meta 
2018 

Taxa população consumidora de álcool 
11.19 10.9 10.84 10,24 10 

Tabela 16 Meta para indicador Taxa população consumidora de álcool Fonte  OMS(2015) 

 

Indicador  2010 Meta 2016 Meta 2018 

Taxa população obesa 
24 22 20 

Tabela 17 Meta para indicador: Taxa de população obesa Fonte  OMS(2015) 
 

 

 Iniciativas 

 

o Identificação das necessidades e potencialidades individuais ao longo do 

ciclo de vida para poder comunicar de forma mais eficaz e eficiente a 

mensagem certa para o grupo etário certo; 

o Tentar criar um perfil da atividade física dos Portugueses, tentando 

recorrer às novas tecnologias, onde os cidadãos partilham, por vontade 

própria a atividade física que produzem; 
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o Promover a utilização do e-health por parte dos utentes. 

 

4.8.1.3 PERSPETIVA ORÇAMENTO/FINANCEIRA 

 

 Reduzir custos de funcionamento do SNS – De forma a inferir a evolução dos 

custos de funcionamento do SNS foram selecionados os seguintes indicadores: 

 

Indicador  Métrica 
Despesas do Estado em saúde: execução orçamental em 
% do PIB 

% 

Despesa corrente em cuidados de saúde per capita em 
Portugal 

Euros 

Tabela 18 - Indicadores para objetivo Reduzir custos de funcionamento do SNS 

 

 Metas  

Indicador  2010 2011 2012 
Meta 
2016  

Meta 
2018 

Despesas do Estado em saúde: execução 
orçamental em % do PIB 

5,4 5,2 6,2 5,5 5 

Despesa corrente em cuidados de saúde 
per capita em Portugal 

1666,8 1582,1 1.484,30 1.300,00 1.150,00 

Tabela 19 – Metas para indicadores da redução de custos, Fonte PORDATA(2015) 

 

 Iniciativas 

 

o Procurar ineficiências no Sistema Nacional de Saúde, como trabalho 

extraordinário desnecessário ou substitui-lo por trabalho ordinário; 

o Usar o poder de compra agregada do estado para tentar reduzir os preços, 

ou seja a margem de lucro das empresas, dos inputs do sistema, como os 

medicamentos; 

o Rever a arquitetura hospital, tentando criar clusters, sem prejudicar o 

acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos. 
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4.8.1.4 PERSPETIVA MISSÃO 

Os objetivos desta perspetiva são obtidos pelo cumprimento dos objetivos das 

perspetivas inferiores no entanto ainda podem ser alvo de algumas considerações. 

 

 Garantir a sustentabilidade económica e financeira do SNS – O SNS é uma 

‘entidade’ pública, logo não procura o lucro, assim o desígnio do SNS é 

alocar os recursos que lhe são disponibilizados, maioritariamente pelo 

orçamento de estado da forma mais eficiente e eficaz possível, logo um 

resultado líquido de zero. 

 

Indicador  Métrica 

Resultado líquido  Euros 

Tabela 20 - Indicadores para objetivo Garantir a sustentabilidade do SNS 

 

 Metas  

Indicador  2008 2009 2010 2011 
Meta 
2020 

Despesas do Estado em saúde: execução 
orçamental em % do PIB 

-96,5 -375,4 -679,1 -361,5 0 

Tabela 21 – Despesa do estado em saúde, Fonte INE(2015) 
 

 Garantir a equidade de acesso à prestação de cuidados médicos em termos 

socioeconómicos e geográficos – Os grandes desafios na persecução da 

equidade colocam-se em termos de condições de acesso a cuidados de 

saúde e na definição de serviços essenciais que devem estar à disposição de 

todos com possibilidade do seu usufruto, esta duas temáticas já foram 

abordadas na perspetiva de processos internos, nomeadamente nos 

objetivos ‘Facilitar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde’ e ‘Otimizar 

a gestão de recursos’. Não apresentamos assim nenhum indicador para este 

objetivo, ele é apenas um farol que guia o planeamento e a execução do 

Balanced Scorecard. 
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4.8.2 Objetivos regionais 

 

4.8.2.1 PERSPETIVA PROCESSOS INTERNOS 

 

 Aumentar a qualidade dos cuidados de saúde. Para o aumento da 

qualidade dos cuidados prestados em saúde vamos considerar para além da 

divisão por regiões, uma divisão entre hospitais e centro de saúde, dado que os 

serviços que prestam não são da mesma natureza. Assim pode-se obter uma 

melhor visão de onde atuar de forma a melhorar dos serviços prestados ao 

cidadão. Os indicadores considerados foram os seguintes: 

 

Indicador  Métrica 
Percentagem de população utilizadora que classifica o nível dos 
serviços como bom ou muito bom 

% 

Percentagem de cirurgias em ambulatório (Hospital) % 

Percentagem de cesarianas em relação ao total de partos(Hospital) % 

Número de episódios de internamento por infecções nosocomiais 
em relação ao total de internamentos(Hospital) 

% 

Primeiras consultas de saúde infantil em relação aos nados-vivos 
(Centro de Saúde) 

% 

Percentagem de crianças de menos de 1 ano vacinadas contra a 
hepatite B (Centro de Saúde) 

% 

Nascimentos em mulheres adolescentes (/100 nados vivos)(Centro 
de Saúde) 

% 

Mortalidade por tumor maligno da mama feminina antes dos 65 anos 
(/100000 mulheres)  (Centro de Saúde) 

Número por 
/100000 

Mortalidade pós-neonatal (Centro de Saúde) % 

Tabela 22 Indicadores para objetivo: Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
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 Metas: 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Partos Por 
Cesariana 

2000 32,2 27,5 25,3 20,1 21,3 28 

2009 40,5 32,8 35,9 27,5 30,5 36,4 

Meta 
2016 41,3 36,6 42,1 34,2 36,3 40,4 

Tabela 23 Meta para indicador: Percentagem de cesarianas em relação ao total de partos, Fonte 
DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Nascimentos 
em mulheres 
adolescentes 
(/100 nados 
vivos)  
 

2000 5,8 5,8 5,9 8,8 7 6 

2009 4,2 3,8 4,2 5,3 4,3 4,2 

Meta 
2016 2,7 2,3 2,7 2,9 2,7 2,6 

Tabela 24 Meta para indicador: Nascimentos em mulheres adolescentes (/100 nados vivos), 
Fonte DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Mortalidade 
por tumor 
maligno da 

mama 
feminina 
antes dos 
65 anos 

2000 173,9 181,6 202,8 203,7 241,5 190,8 

2009 141,5 134,1 187,6 150,4 185 159,7 

Meta 
2016 108,6 1005 135,6 118,4 124,1 118,3 

Tabela 25 Meta para indicador: Mortalidade por tumor maligno da mama feminina antes dos 65 
anos, Fonte DGS(2012) 

 

Para os restantes indicadores não foi possível apurar dados sobre este objetivo, 

estes indicadores constituem matéria para futuro desenvolvimento. 

 Iniciativas: 

o Inquirir de forma sistemática os utentes sobre o grau de satisfação em 

relação ao atendimento facultado pela instituição de saúde; 

o Disponibilizar os dados de funcionamento hospitalar e de centros de 

saúde ao público de forma a serem acedidos com facilidade; 

o Monitorização permanente e benchmarking. 

  



52 
 

 Facilitar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde – O acesso aos cuidados 

de saúde é uma dimensão da equidade e define-se como a obtenção de cuidados de 

qualidade necessários e oportunos, no local apropriado e no momento adequado. 

O acesso adequado é um dos determinantes da saúde potenciador da redução das 

desigualdades. Os indicadores escolhidos foram: 

 

Indicador  Métrica 

Utentes sem médico de família  % 

Utentes com primeiras consultas de especialidade hospitalar 
realizadas dentro do tempo de referência  

% 

Operados com tempo de espera inferior ao tempo máximo de 
resposta garantido  

% 

Tempos de referenciação aos cuidados continuados  dias 

Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 6 
anos 

 % 

Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 13 
anos  

% 

Tabela 26 Indicadores para objetivo: Facilitar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde 

 

 Metas  

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Utentes 
sem 

médico de 
família   

2015 4,4 7,4 22 7,3 32,4 12,6 

Meta 
2016 4 6,8 18 6,9 26,4 10,5 

Tabela 27 Meta para indicador: Utentes sem médico de família, Fonte ACSS(2015) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Cobertura da 
monitorização 
do estado de 

saúde dos 
alunos aos 6 

anos 

2004/2005 74 84 75 76 43 76 

2008/2009 78 76 56 76 57 70 

Meta 2016 81 76 65 84 92 75 
Tabela 28 Meta para indicador: Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 6 anos 
Fonte DGS (2012) 
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Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Cobertura da 
monitorização 
do estado de 
saúde dos 
alunos aos 13 
anos  

2004/2005 35 45 29 34 28 35 

2008/2009 47 53 21 40 31 36 

Meta 2016 69 69 41 65 52 58 
Tabela 29 Meta para indicador: Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 13 anos 
Fonte DGS (2012) 

 

 Iniciativas 

 

o Diminuir drasticamente o número de utentes do SNS que não têm médico 

de família atribuído; 

o Políticas de isenção de custos diretos com a saúde e as despesas diretas 

com a saúde para a população mais desfavorecida; 

o Promover políticas de saúde de proximidade.de forma a libertar recursos 

hospitalares e a melhorar o acesso a cuidados de saúde; 

o Empowerment das instituições responsáveis pelo estado de saúde das 

comunidades e populações, através do reforço da avaliação de 

necessidades e da capacidade de resposta no planeamento dos seus 

serviços. 

 

 Optimizar a gestão de recursos – Para otimizar a alocação dos recursos, é 

necessário saber onde esses custos estão a ser alocados, as maiores despesas do 

SNS são os recursos humanos e as despesas com medicamentos, logo os 

indicadores escolhidos são:: 

 

Indicador  Métrica 

Número de médicos \100000 hab. 

Número de Enfermeiros  \100000 hab. 

Despesa em medicamentos na despesa em saúde % 

Medicamentos genéricos no mercado total de medicamentos 
(para os quais existem genéricos) 

% 

Tabela 30 - Indicadores para objetivo Reduzir custos de funcionamento do SNS 
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 Metas  

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Número de médicos 

2000 281,4 311,8 410,4 153,8 228,7 323,7 

2009 351,2 386,8 447,6 215,9 304,4 383,7 

Meta 2016 441,5 460,3 471,3 375,6 425 451,5 
Tabela 31 – Metas para indicador Número de médicos, Fonte DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Número de 
Enfermeiros  

2000 332,4 411,4 366,4 352,6 312,2 359 

2009 545,8 619,1 537,9 515,2 472,1 551,3 

Meta 2016 815,7 836,4 785,8 749,9 727 801,1 
Tabela 32 – Metas para o indicador: Número de enfermeiros, fonte DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Despesa em 
medicamentos na 
despesa em saúde 

2000 ND ND ND ND ND 22,8 

2009 ND ND ND ND ND 18,5 

Meta 2016 ND ND ND ND ND ND 
Tabela 33 – Metas para o indicador: Despesa em medicamentos na despesa em saúde DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Medicamentos 
genéricos no 
mercado total de 
medicamentos 

2005 14,8 14,4 15,4 15,4 14 14,9 

2009 29,2 28,1 28,9 30,4 27,4 28,8 

Meta 2016 96 93,8 92,2 98,8 94 94,3 
Tabela 34 – Metas para o indicador: Medicamentos genéricos no mercado total de medicamentos 
DGS(2012) 

 

 Iniciativas 

 

o Procurar ineficiências no Sistema Nacional de Saúde, como trabalho 

extraordinário desnecessário ou substitui-lo por trabalho ordinário.  

o Controlar melhor os custos em medicamentos, para saber onde quando e 

porquê estão a ser consumidos. 

o Usar o poder de compra agregada do estado para tentar reduzir os preços, 

ou seja a margem de lucro das empresas, dos inputs do sistema, como os 

medicamentos 
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o Rever a arquitetura hospital, tentando criar clusters, sem prejudicar o 

acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos. 

 

4.8.2.2 PERSPETIVA CLIENTES/STAKEHOLDERS 

 

 Obter Ganhos em Saúde – De forma a expressar os resultados positivos em 

termos de ganhos em saúde é necessário introduzir o conceito de Anos de Vida 

Potencial Perdidos (AVPP), a análise dos AVPP por causas evitáveis, por cuidados 

preventivos ou curativos, permite identificar áreas de intervenção prioritárias e 

com maiores ganhos potenciais em saúde. Sendo assim ótimos indicadores da 

eficácia do SNS. Os internamentos hospitalares evitáveis refletem, também, o 

desempenho do SNS, pois refletem o agudizar de uma condição que podia ter sido 

impedida de ocorrer com cuidados primários ou por um bom acesso e 

acompanhamento de cuidados de ambulatório. 

 

Causa de Morte Taxa de AVPP 

Acidente de transporte com veículos a motor 241,7 

Algumas afeções originadas no período perinatal 236,3 

Tumor maligno da mama feminina 159,7 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 144,4 

VIH/SIDA 128,5 

Doença crónica do fígado 128,5 

Suicídio 123,8 

Doenças cerebrovasculares 119,9 

Doença isquémica do coração 105,9 
Tabela 35 Taxa de AVPP por causa em Portugal referente a 2009(\100 000 habitantes), Fonte 
INE(2011) 

 

Causa de Morte Portugal 
Média 5 
melhores países 
EU 

Diferença 
PT-UE 

VIH-SIDA 166 2 164 

Acidentes de transporte terrestre 298 182 116 

Doença crónica do fígado 144 52 92 

Doenças cerebrovasculares 127 69 58 

Tumor maligno do cólon, reto e ânus 85 56 29 

Pneumonia 48 19 29 

Algumas afeções originadas no período 
perinatal 186 148 28 

Tumor maligno da mama feminina 164 145 19 
Tabela 36 - Ordenação da taxa padronizada de AVPP para Portugal Continental, dados de 2009 e países 
da UE que integram a OCDE, dados de 2007 (por 100 000 hab.), Fontes: INE(2015) e OCDE(2010) 
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Da análise às tabelas 33 e 34 retiramos como indicadores de AVPP mais 

importantes o VIH-SIDA, acidentes de transporte terrestre, Doença crónica do 

fígado e tumor maligno do cólon, reto e ânus. 

Mais uma vez não foi possível encontrar dados sobre performance hospitalar, 

vamos manter esse indicador para futuros desenvolvimentos e porque o 

consideramos importante. Por último escolhemos o indicador pensionistas por 

invalidez com idade inferior a 64 anos, por também representar anos 

desperdiçados da vida do utente. 

 

Indicador  Métrica 
Mortalidade por acidentes de trânsito com veículos a 
motor  

/100000 hab. 

AVPP por VIH/SIDA /100000 hab. 

AVPP por doença crónica do fígado /100000 hab. 

AVPP por tumor maligno do cólon, recto e ânus /100000 hab. 

Internamento hospitalar evitável /100000 hab. 

Pensionistas de invalidez Permilagem 
Tabela 37 – Indicadores para objetivo: Obter Ganhos em Saúde 

 

 Metas  

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

Taxa mortalidade por 
acidentes de trânsito 
com veículos a motor 

antes dos 65 anos 

2000 5,1 11 15 25,6 27,2 11,5 

2009 5,4 9,9 7,7 13 12,2 7,6 

Meta 2016 3,5 4,9 3,8 5,1 4,3 4 
Tabela 38 – Metas para indicador TMP por acidentes de trânsito com veículos a motor, Fonte 
DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

AVPP por VIH/SIDA 

2001 222,2 67,8 517 105,5 275,1 297,6 

2009 92,8 43,3 215,4 42,3 150,7 128,5 

Meta 2016 36,8 27,1 61,8 26,2 64 45 

Ganhos 
acumulados 25,2 1,5 94,3 0 120,5 241,5 

Tabela 39 – Metas para indicador AVPP por VIH/SIDA, Fonte DGS(2012) 
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Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

AVPP por doença crónica 
do fígado 

2001 183,8 199,3 136,6 131 78,2 162,6 

2009 150,1 135 97,7 119,’ 181,1 128,5 

Meta 2016 103,5 86 73,7 80,3 215,6 93,6 

Ganhos 
acumulados 101,8 37,9 0 21,8 451,2 612,7 

Tabela 40 – Metas para indicador AVPP por doença crónica do fígado, Fonte DGS(2012) 

 

Indicador Dados 
Região 
Norte 

Região 
Centro 

Região 
LVT 

Região 
Alentejo 

Região 
Algarve 

Portugal 
Continental 

AVPP por tumor maligno 
do cólon, recto e ânus 

2001 87,7 86,1 97,9 99,6 68,8 91,6 

2009 80,3 89,4 89 93 103,7 86,6 

Meta 2016 70,5 78,6 78,2 79,3 114,5 77,1 

Ganhos 
acumulados 0 28,2 26,9 30,6 147,1 232,8 

Tabela 41 – Metas para indicador AVPP por tumor maligno do cólon, recto e ânus, Fonte DGS(2012) 

 

 Iniciativas 

 

o Fixar metas e objetivos, por região conforme as suas idiossincrasias, que 

incluam os instrumentos de planeamento e a expectativa da obtenção de 

ganhos em saúde, de modo a valorizar estes aspetos na contratualização e 

distribuição de recursos; 

o Apostar em campanhas de sensibilização de prevenção de acidentes e 

doenças sexualmente transmissíveis; 

o Melhor os serviços de cuidados primários e de ambulatório. 
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5 Conclusões e desenvolvimentos futuros 

Com este trabalho, desenvolveu-se uma proposta teórica, de uma ferramenta de avaliação 

de desempenho e execução de estratégia, o Balanced Scorecard(BSC), para o Sistema 

Nacional de Saúde.  

No desenvolvimento de uma qualquer metodologia que permita uma medição da 

performance do SNS, com vista à busca de soluções e auxílio na tomada de decisões, é 

necessário ter em conta que é o SNS não é uma organização comum, não é sequer uma 

organização, mas sim um conjunto organismos e instituições orquestrado pelo estado para 

a persecução da proteção da saúde individual e coletiva em Portugal. Esta dimensão 

nacional do SNS reveste-o de imensa complexidade e com uma grande inércia à mudança, 

tal a diversidade de atores e recursos que o compõem. 

A natureza pública do SNS obriga a reajustamentos do modelo de BSC inicialmente 

proposto por Kaplan e Norton. A mais estrutural prende-se no facto de o objetivo último 

do SNS não ser o lucro, como pressupõe o modelo original, mas sim prestar serviços de 

saúde de forma universal assegurando a maior equidade possível, esta é a missão do SNS e 

foi colocada no topo do modelo desenvolvido. A perspetiva clientes foi alterada para 

clientes/stakeholders dado que um serviço público não serve apenas a quem presta um 

serviço, com esse serviço está a contribuir para o desenvolvimento da comunidade onde 

está inserido. Foi também dado a esta perspetiva uma maior preponderância, colocando-a 

a par da perspetiva financeira, que no modelo original é a mais preponderante. 

No final, obteve-se um scorecard com 5 perspetivas, 14 objetivos e 45 indicadores 

Para chegar ao scorecard investigou-se qual é o enquadramento atual do SNS, quais os 

seus principais desafios e limitações, para que em harmonia com a sua visão, missão e 

valores o BSC espelhar a estratégia seguida pelo governo de uma forma realista. As 

maiores dificuldades nesta iteração residiu na ausência de elementos que o BSC assume 

existirem numa organização comum, como é o caso da visão e missão, estas não estão 

declaradas para o SNS e os valores foram consagrados pela União Europeia para os 

Estados que a compõem. 

Na iteração seguinte, desenvolvimento de indicadores, foi notória a falta de informação 

existente acerca de elementos de performance dos elementos constituintes do SNS, como 

hospitais e centros de saúde, muitos indicadores não têm sequer informação disponível e 

outros estão desatualizados. Como esta é uma abordagem teórica, esta ausência de dados 

não constitui entrave para apresentação de uma proposta, mas seria extremamente 

penoso tentar pôr em prática uma avaliação de desempenho, esta ou outra, devido à 

escassez de informação existente, acreditamos que este problema possa ter origem no 

facto de os sistemas de informação não serem uniformizados, cada organismo tem o seu, o 
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que dificulta o fluxo de informação, essencial para qualquer modelo de medição de 

performance. 

Por fim gostava de salientar que este trabalho me deu a oportunidade de conhecer melhor 

o SNS e poder, assim, admirar o seu contributo para a nossa sociedade, a procura da 

equidade é um serviço inestimável que o SNS presta ao país, pois promove a igualdade 

entre os cidadãos mesmo que de extratos sociais opostos, dando alicerces à mobilidade 

social que é um si um fator de coesão social e de dignidade humana.  
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