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Resolução do Conselho de Ministros n.o 148/2003

Em razão do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 108/2000, de 30 de Junho, que cria o Conselho Sec-
torial do Turismo, a Resolução do Conselho de Minis-
tros n.o 64/2000, da mesma data, procede à instituição
do Observatório do Turismo.

A afectação de meios à actividade do Observatório
do Turismo foi efectuada com base numa parceria de
iniciativa pública, aprovada no âmbito do III Quadro
Comunitário de Apoio, cujo termo ocorrerá em 31 de
Agosto de 2003.

Os pressupostos inerentes à Resolução do Conselho
de Ministros n.o 64/2000 mantêm genericamente a sua
validade, mas devem, no entanto, ser reequacionados
à luz da entrada em vigor do Plano de Desenvolvimento
do Sector do Turismo, aprovado pela Resolução do Con-
selho de Ministros n.o 97/2003, de 1 de Agosto.

No que respeita ao apoio ao desenvolvimento de estu-
dos turísticos e investigação aplicada ao turismo e ao
lazer, esta última resolução refere que o conhecimento
aprofundado do sector e o tratamento especializado e
a gestão da informação constituem um requisito essen-
cial para a formulação das políticas para o sector e pre-
coniza o desenvolvimento de competências adequadas
através de protocolos entre universidades, institutos
politécnicos, instituições do Ministério da Economia,
regiões de turismo e associações empresariais.

A mesma resolução estabelece, ainda, que a criação
de um modelo de parceria entre entidades públicas e
privadas deixará de justificar a existência do Observa-
tório do Turismo nos moldes actuais, pelo que o mesmo
será, eventualmente, extinto.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Extinguir o Observatório do Turismo, criado pela

Resolução do Conselho de Ministros n.o 64/2000, de
30 de Junho.

2 — Designar a Direcção-Geral do Turismo como
depositária do património e acervo documental do
Observatório do Turismo e responsável pelos encargos
com a manutenção do mesmo até à sua entrega a outra
entidade nos termos da parceria a definir.

3 — Encarregar a Direcção-Geral do Turismo de
assegurar a realização de todos os actos inerentes à liqui-
dação do Observatório do Turismo e a continuidade
dos trabalhos em curso no mesmo.

4 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros
n.o 64/2000, de 30 de Junho.

5 — A presente resolução entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de Agosto
de 2003. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 149/2003

Na sequência do concurso público realizado ao abrigo
da base XXXVI da Lei de Bases da Saúde, Lei n.o 48/90,
de 24 de Agosto, e dos artigos 28.o e seguintes do Esta-
tuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo

Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, foi celebrado,
em 10 de Outubro de 1995, o contrato de gestão relativo
ao Hospital do Professor Doutor Fernando Fonseca,
entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo e o consórcio então constituído que
gerou a Sociedade Hospital Amadora-Sintra, Sociedade
Gestora, S. A.

A entrega à gestão privada de uma unidade hospitalar
do Estado constituiu uma experiência pioneira em Por-
tugal que contribuiu para a credibilização de modelos
de gestão alternativos no âmbito do Serviço Nacional
de Saúde.

Durante o XIV Governo Constitucional, suscita-
ram-se dúvidas quanto ao correcto cumprimento por
parte da Sociedade Gestora do contrato de gestão e
quanto a pagamentos, eventualmente indevidos, feitos
pelo Estado. Esta situação desencadeou então a ins-
tauração de um inquérito à execução do contrato, o
que implicou a suspensão da actualização das prestações
mensais contratualmente prevista.

O resultado do inquérito, realizado pela Inspecção-
-Geral de Finanças e pela Inspecção-Geral da Saúde,
apontou no sentido de confirmar as dúvidas referidas.
Atento este resultado e porque a Sociedade Gestora
reclamava do Estado o pagamento dos valores respei-
tantes aos exercícios de 2000 e 2001 — os quais não
haviam sido liquidados em devido tempo — bem como
os respectivos juros, a Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo e a referida Sociedade Gestora
acordaram, em 11 de Dezembro de 2002, na constituição
de um tribunal arbitral, de acordo com o previsto no
contrato de gestão, a fim de se dirimir o litígio existente
entre as partes quanto à interpretação e execução do
contrato.

O acórdão arbitral, datado de 31 de Julho de 2003,
concluiu que, no essencial, o contrato de gestão tem
sido correctamente cumprido pela Sociedade Gestora,
infirmando os resultados e as principais conclusões do
inquérito, e que esta é credora do Estado de uma quantia
que ronda actualmente os 43 milhões de euros, relativa
aos exercícios de 2000 e 2001, em que se incluem já
os juros de mora peticionados por aquela Sociedade.

Entende o Governo que deve ser iniciado um processo
de renegociação do contrato tendo em vista o aper-
feiçoamento do modelo existente, quer na óptica da efi-
ciência e qualidade dos serviços de saúde prestados quer
na óptica dos mecanismos de fiscalização da execução
do contrato, sem prejuízo da necessária articulação entre
o interesse público e os interesses da Sociedade Gestora.

Relativamente à dívida à Sociedade Gestora, que foi
reconhecida pela decisão arbitral, entende o Governo
que o Estado deve acatar essa decisão e dar-lhe o devido
cumprimento. Todavia, dados os avultados valores em
causa, deverá negociar-se com a Sociedade Gestora,
simultaneamente com as alterações a introduzir no con-
trato, o alargamento do respectivo prazo de pagamento.

Atentas as directrizes ora traçadas, considera-se con-
veniente a criação de um grupo de trabalho na depen-
dência conjunta do Ministério das Finanças e do Minis-
tério da Saúde, que ficará encarregado de negociar com
a Sociedade Gestora as necessárias alterações ao con-
trato de gestão do Hospital do Professor Doutor Fer-
nando Fonseca e o alargamento do prazo de pagamento
da referida dívida.


