
O REGIME COMPETENCIAL DO «INTERNATO MÉDICO»:
UM CASO DE DESCONCENTRAÇÃO ORIGINÁRIA

E INTERSUBJECTIVA DE COMPETÊNCIAS,
COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
PRÓPRIA DOS INSTITUTOS PÚBLICOS HOSPITALARES

JOÃO PACHECO DE AMORIM (*)

1. A REGRA DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS INS-
TITUTOS PÚBLICOS. O REGIME DE AUTONOMIA DOS
INSTITUTOS PÚBLICOS HOSPITALARES

1.1. Os institutos públicos são entes instrumentais do Estado (inte-
gram a sua administração indirecta), mas que nem por isso deixam de ser
pessoas colectivas públicas, dotadas de personalidade jurídica própria e
de autonomia administrativa e financeira.

Uma das clássicas categorias deste tipo de entes — mais especifi-
camente do subtipo dos estabelecimentos públicos — é a dos institu-
tos públicos hospitalares, ou hospitais institutos públicos, que a al. a) do
n.º 1 do art. 2.º do Regime Jurídico da Gestão Hospitalar, aprovado pela
Lei 27/2002, de 08.11, qualifica como pessoas colectivas públicas.

Não obstante a adopção do formato jurídico-organizatório de «Entidade
Pública Empresarial» por parte da grande maioria dos hospitais públicos,
a verdade é que um número razoável destes se mantém ainda no sector
público administrativo, conservando a natureza jurídico-organizatória de
institutos públicos administrativos (1).

(*) Professor da Faculdade de Direito do Porto.
(1) Em rigor, as «entidades públicas empresariais» (EPE’s) — herdeiras das antigas

empresas públicas reguladas pelo extinto DL 260/76, de 08.04, cujo regime consta hoje dos
arts. 23.º a 34.º do DL 558/99 (Regime Geral do Sector Empresarial do Estado e Bases
Gerais do Estatuto das Empresas Públicas do Estado) — são também institutos públicos (nos
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1.2. O atributo da autonomia administrativa dos institutos públicos
afere-se, antes do mais, pela definitividade vertical dos actos administra-
tivos praticados pelos seus órgãos cimeiros: tais actos são verticalmente defi-
nitivos, o mesmo é dizer que são imediatamente impugnáveis nos tribunais
administrativos, através de uma acção especial de impugnação.

Entre os órgãos de gestão dos institutos públicos hospitalares e o
Ministro da Saúde não existe, pois, uma relação hierárquica mas de mera
tutela (cfr. arts. 6.º e 12.º da Lei 27/2002, de 08.11), pelo que, inexistindo
hierarquia entre a instância infraordenada e a instância supraordenada, não
pode à partida haver recurso hierárquico para a segunda de quaisquer actos
administrativos praticados pela primeira, como decorre do art. 166.º do CPA.

Uma vez que o art. 176.º do CPA define o recurso hierárquico impró-
prio como um «recurso interposto para um órgão que exerça poder de
supervisão sobre outro órgão da mesma pessoa colectiva, fora do âmbito
da hierarquia administrativa», também não há lugar a esta espécie de
impugnação graciosa, porque estamos perante duas pessoas colectivas dis-
tintas (instituto público hospitalar e Estado-Ministério da Saúde).

Finalmente, nunca haverá lugar também à interposição de um recurso
tutelar, a não ser, nos termos agora da al. b) do art. 173.º do CPA, “… nos
casos expressamente previstos na lei”.

1.3. O que se acaba de dizer é, como se sabe, a regra ditada pela auto-
nomia administrativa dos institutos públicos.

Mas como pretendemos demonstrar nas breves considerações que se
seguem, há no nosso direito positivo significativas excepções a esta regra.

2. A FORMAÇÃO MÉDICA PÓS-LICENCIATURA COM
VISTA À ESPECIALIZAÇÃO («INTERNATO MÉDICO»)

2.1. A responsabilidade pela formação médica ministrada após a
licenciatura em Medicina, com vista à especialização (2) — o chamado

João Pacheco de Amorim104

termos do n.º 1 do art. 23.º do DL 558/99, “pessoas colectivas públicas de natureza empre-
sarial, criadas pelo Estado…”), só que empresariais, e não administrativos. As «EPE’s» não
têm «capital social», como acontece com as empresas públicas societárias, mas «capital esta-
tutário» (cfr. art. 26.º do DL 558/99), e estão sujeitas aos poderes de tutela administrativa e
de superintendência. Elas distinguem-se dos institutos públicos administrativos tão só pela
submissão da respectiva actividade, em regra, ao direito privado e ao direito fiscal comum.

(2) Cfr. art. 1.º («Objecto») do DL 203/2004, de 18.08: “O presente diploma define
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«internato médico» — pertence ao Estado, e não aos hospitais: nos taxa-
tivos termos do n.º 1 do art. 6.º («Responsabilidade pela formação médica»)
do DL 203/2004, de 18.08 (Regime jurídico dos internatos médicos), “a for-
mação médica durante o internato médico é atribuição do Ministério da
Saúde” (3).

Não sendo responsabilidade primeira dos hospitais — o mesmo é
dizer, e no que respeita às entidades que agora prendem a nossa atenção,
não se reconduzindo tal matéria às atribuições dos estabelecimentos hos-
pitalares que ainda revestem a forma de institutos públicos, ou o objecto
das demais entidades privadas, ou cuja actividade está sujeita em regra ao
direito privado — naturalmente que as instituições hospitalares não podem
deixar de assumir um importante papel no cumprimento dessas atribuições.

E isto mesmo está expresso logo no n.º 2 do mesmo artigo: “O Minis-
tério da Saúde exerce as suas atribuições através dos serviços e estabe-
lecimentos de saúde e dos órgãos do internato médico, sob a coordenação
do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde (DMRS)…”.

2.2. Importa perceber em que é que se traduz, afinal — juridica-
mente — o exercício pelo Ministério da Saúde desta sua atribuição “… atra-
vés dos serviços e estabelecimentos de saúde e dos órgãos do internato
médico…” de que nos fala o n.º 2 do art. 6.º do DL 203/2004. O com-
plemento circunstancial de modo em questão («através») é, em si mesmo,
excessivamente vago (4), pelo que importa recorrer a outros preceitos para
melhor precisar os respectivos significado e alcance.
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o regime jurídico da formação médica, após a licenciatura em Medicina, com vista à
especialização…”.

(3) Esta formação é ministrada no regime do chamado «internato médico» — que o
n.º 1 do art. 2.º («Natureza») do mesmo diploma define como “um processo único de for-
mação médica especializada, teórica e prática, tendo como objectivo habilitar o médico ao
exercício tecnicamente diferenciado na respectiva área profissional”.

O internato médico, nos termos dos n.os 1 a 3 do art. 4.º («Processo de formação»)
é composto por um período de formação inicial, com a duração de 12 meses, e por um
período subsequente de formação específica (internato complementar), cuja duração (nor-
malmente mais longa) é fixada especialidade a especialidade por Portaria do Ministro da
Saúde.

(4) Sendo certo, ademais, que o art. 3.º do DL 212/2006, de 27.11 (actual Lei Orgâ-
nica do Ministério da Saúde), o utiliza para traduzir a (necessariamente muito mais estreita)
articulação entre o Ministério da Saúde, na prossecução das respectivas atribuições, e os órgão
e serviços que integram quer a administração directa, quer a administração indirecta da saúde
(constituindo este último subsector do MS, segundo a Lei Orgânica, os vários serviços
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Um primeiro esclarecimento é-nos dado, em parte, pelo n.º 2 do
art. 7.º e pelo n.º 2 do art. 13.º do mesmo diploma, quando este preceito
atribui a serviços (vertical ou territorialmente) desconcentrados do Minis-
tério da Saúde (ainda que sob a forma de «desconcentração personali-
zada» (5)), nomeadamente à Administração Regional de Saúde (ARS) da
área do estabelecimento de colocação, a competência para celebrar os con-
tratos administrativos de provimento com os futuros internos do internato
médico (e para nomear em regime de comissão de serviço extraordinária
os que já sejam funcionários públicos) (6), isto nos casos dos estabeleci-
mentos públicos com contrato de gestão ou em regime de convenção e
ainda dos estabelecimentos do sector social e privados (7).

Nestes últimos casos torna-se claro que logo à partida o vínculo con-
tratual dos internos é com o Estado-Ministério da Saúde (ainda que «por inter-
posta pessoa», pois as ARS são hoje serviços públicos personalizados que con-
substanciam um típico fenómeno de mera desconcentração personalizada) (8)
— e não com as entidades titulares dos estabelecimentos hospitalares.

O mesmo já não se passa, todavia, com os hospitais institutos públi-
cos administrativos e (por força do n.º 2 do art. 13.º) com os hospitais
entidades públicas empresariais (EPE’s): sendo estes os estabelecimentos
hospitalares de colocação dos internos, é com eles que os licenciados em
medicina celebram os contratos administrativos de provimento.

De todo o modo, nuns e noutros casos, fica em aberto o modo como,
juridicamente, e de uma forma geral, se articulam e se harmonizam as
atribuições e competências do Ministério da Saúde, por uma banda, e as
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públicos personalizados centrais e as administrações regionais de saúde — os quais, nos ter-
mos do art. 5.º do mesmo diploma, “prosseguem atribuições do MS, sob superintendência
e tutela do respectivo ministro”).

(5) Nos termos da actual Lei Orgânica da Saúde, as ARS são institutos públicos
que se reconduzem à subespécie dos «serviços públicos personalizados».

(6) Cfr. n.º 2 do art. 7.º e n.os 1 e 5 do art. 13.º («Vinculação dos internos») do
DL 203/2004.

(7) A parte final dos dois preceitos referidos, que abrange neste lote os hospi-
tais «sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos», passou a ser «letra morta»,
após a recente transformação de todas estas entidades em Entidades Públicas Empresa-
riais — EPE’s (sobre as extintas sociedade anónimas, ver por todos J. M. COUTINHO DE
ABREU, «Sociedade anónima, a sedutora [Hospitais, S. A., Portugal, S. A.]», in «Miscelâ-
neas», n.º 1, IDET, Almedina, Coimbra, Março de 2003, pp. 11-41)

(8) Cfr. n.º 2 do art. 5.º do DL 212/2006, de 27.10. A personalidade própria destes
serviços do MS é por demais artificial e fictícia, não sendo a sua (estreitíssima) ligação com
o Ministério obviamente equiparável à dos institutos públicos hospitalares.
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atribuições e competências (e os direitos e obrigações) das entidades hos-
pitalares, por outra banda — isto no que respeita, desde logo, aos pressu-
postos da constituição, modificação ou extinção do vínculo (nomeada-
mente à escolha/admissão dos futuros internos do internato médico), ao
preenchimento das vagas, ao ingresso nas especialidades, etc.

3. A ARTICULAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊN-
CIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOS HOSPITAIS
PÚBLICOS NO DOMÍNIO DO «INTERNATO MÉDICO»; O
CASO ESPECÍFICO DA TITULARIDADE DAS COMPE-
TÊNCIAS RELATIVAS AO INTERNATO MÉDICO DOS
DOCENTES DAS FACULDADES DE MEDICINA

3.1. Comece-se por se dizer que o Ministério da Saúde é, por assim
dizer, omnipresente em tudo o que se refere ao internato médico.

Cabe desde logo ao Ministro da Saúde (por Despacho) o reconheci-
mento da idoneidade e a «fixação da capacidade formativa» para o efeito
dos estabelecimentos e serviços de saúde (n.os 1 a 5 do art. 11.º), impondo
a lei a celebração de acordos, convenções ou contratos-programa entre o
Ministério e os estabelecimentos do sector social, estabelecimentos priva-
dos, estabelecimentos públicos com natureza empresarial e estabeleci-
mentos públicos com contrato de gestão ou em regime de convenção, em
cujo clausulado se fixem, entre outros aspectos, as condições de formação
(n.º 6 do art. 11.º).

É também da competência do Ministro da Saúde (doravante MS) todo
o processo de admissão ao internato médico, nomeadamente a realização
do respectivo exame único de âmbito nacional, a levar a cabo todos os anos
— cabendo ao Ministro da Saúde a determinação (por Portaria) do programa
e das condições de acesso ao exame ao DMRS a respectiva organização,
bem como todo o procedimento de avaliação (n.os 1 e 2 do art. 12.º).
Serão ainda os resultados finais desta avaliação (em conjugação com as
preferências manifestadas pelos candidatos) que determinarão as colocações
— quer as do primeiro ano de internato, quer as das áreas profissionais de
especialidade e estabelecimentos indicados para a respectiva frequência
(n.os 3 a 5 do art. 12.º).

De acordo com a capacidade formativa reconhecida a cada estabele-
cimento e serviço de saúde (a qual, segundo o n.º 4 do art. 11.º, “corres-
ponde ao número máximo de internos que podem ter simultaneamente em
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formação”), compete ainda ao MS fixar (por Portaria) os mapas de vagas
quer para o período de formação inicial (vagas por ano comum e esta-
belecimento), quer para o período do internato complementar (vagas
por áreas profissional de especialização e respectivos estabelecimentos)
— devendo definir as prioridades em função, por um lado, da idoneidade
e da capacidade formativa dos estabelecimentos, e por outro lado das
necessidades de médicos em cada área profissional (n.os 6 a 14 do art. 12.º).

É ainda o MS que determina (por Portaria) as próprias áreas profis-
sionais de especialização (n.º 2 do art. 3.º), os respectivos programas e
duração (n.º 3 do art. 2.º e art. 10.º), as áreas e duração dos estágios englo-
bados no período de formação inicial (n.º 3 do art. 4.º), a duração dos
internatos complementares (n.º 4 do art. 4.º) e os termos do acesso dos inter-
nos aos programas de investigação clínica (n.º 1 do art. 5.º).

Finalmente, a composição, nomeação, competência e funcionamento
dos «órgãos do internato médico» (art. 8.º) — do Conselho Nacional, das
Comissões Regionais e das Direcções de Internato, a quem compete as
funções de estudo, consulta no domínio da concepção, organização e pla-
neamento do internato, assim como da respectiva orientação, coordenação
e avaliação — são determinadas por um regulamento do Governo (o regu-
lamento do internato médico — cfr. n.º 5 do art. 8.º).

3.2. Da breve resenha que acabamos de fazer resulta que a lei não atri-
buiu aos órgãos de gestão dos hospitais qualquer competência específica
(própria ou delegada (9)) nesta matéria da formação médica pós-licenciatura
tendente à especialização.

Como é óbvio, no que respeita à supervisão dos aspectos técnico-
-científicos do internato e, em geral, da actividade profissional desenvol-
vida pelos internos em cada estabelecimento, poderão (rectius, deverão) coin-
cidir as Direcções de Internato (em rigor órgãos do Ministério da Saúde,
e não dos hospitais) com as direcções técnicas dos estabelecimentos.

Pela mesma ordem de razões, também o poder disciplinar — e isto
mesmo nos casos em que a entidade pública contratante seja a ARS terri-
torialmente competente — deverá ser exercido pelas instâncias directivas
de cada estabelecimento, pois (e desde que a sanção a aplicar não ponha
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(9) No que respeita às entidades hospitalares privadas ou sujeitas ao direito privado,
tal competência só pode ser atribuída por delegação ou concessão (mesmo que seja a pró-
pria lei a delegar o exercício das prerrogativas de autoridade).
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em causa a subsistência do vínculo estrutural) é o vínculo funcional que
determina a entidade disciplinarmente competente.

Como vimos ainda, a própria celebração do contrato administrativo de
provimento com os internos do internato médico é da formal competência dos
hospitais institutos públicos. Mas tudo o mais, por definição — nomeada-
mente todos os demais actos relativos à constituição, modificação ou extin-
ção do vínculo dos internos — cabe como vimos nas atribuições e compe-
tências do Ministério da Saúde (competências dos «órgãos do internato»,
do DMRS ou — quando a lei não indique expressamente o órgão — do pró-
prio Ministro da Saúde): e isto desde a admissão (admissão ao ano inicial
e comum de formação e admissão na área profissional de especialização
profissional) até ao termo do regime de internato (10), passando pelas trans-
ferências e mudanças de área de internato (art. 18.º) e pelas mudanças de
ramo de diferenciação e de área profissional de especialização (art. 19.º).

3.3. Depois de esboçado o panorama das atribuições e competências
das entidades públicas envolvidas na formação médica pós-licenciatura
tendente à especialização, já estamos em condições de fazer uma primeira
apreciação nesta sede (competencial) de situações mais específicas que
nos propomos analisar a título de exemplo — desde logo, das decisões
de admissão, exclusão e outras relativas à frequência do internato com-
plementar das diversas especialidades médicas num hospital instituto público
administrativo, nos termos do DL 312/84, de 26.09 (diploma que estabe-
lece um regime especial de internato para os médicos que exerçam em
simultâneo a docência de disciplinas constantes dos planos de estudos
aprovados para as faculdades de medicinas).

Um caso paradigmático de reais poderes (aparentemente) «sem pro-
prietário definido» a que aludimos na presente reflexão é o previsto no n.º 4
do art. 5.º do referido diploma. Reza este preceito: “Aos assistentes e
assistentes-estagiários referidos nos números anteriores é garantido o
direito à frequência do internato complementar, na área profissional cor-
respondente ou afim, ainda que mediante a criação de vagas suplementa-
res na instituição hospitalar ou no estabelecimento de saúde em que for
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(10) Que ocorre com a cessação do contrato ou da comissão de serviço, havendo
falta de aproveitamento, ou com a obtenção do grau de assistente na correspondente
área profissional, resultante da aprovação final no internato — cfr. arts. 22.º a 24.º do
DL 203/2004.
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ministrado o ensino da respectiva disciplina”. E o número seguinte com-
pleta os traços essenciais deste regime: “5 — A rescisão do contrato como
assistente ou assistente estagiário, nos termos da lei geral, implicará a ces-
sação automática do direito à frequência do internato complementar sem-
pre que esse direito tenha sido assegurado através e vaga suplementar”.

Como se constata, este preceitos do citado DL 312/84 não especificam
a entidade competente — conselho de administração da instituição hospi-
talar universitária ou Ministro da Saúde (11) — para apreciar em concreto
a verificação dos pressupostos do exercício do direito que atribui aos assis-
tentes e assistentes-estagiários das Faculdades de Medicina.

No caso que importa ao objecto do nosso estudo, de o estabeleci-
mento hospitalar universitário ser um instituto público administrativo, a
questão põe-se sempre (de um e de outro lado) em termos de competên-
cia própria para a prática de um acto administrativo — no caso que esco-
lhemos para servir de exemplo, de um acto administrativo de admissão
ao internato complementar apresentado por um assistente de uma Faculdade
de Medicina. Trata-se assim de saber qual destas entidades é competente
para a prática de tal acto de autoridade — ou então se são as duas
(o conselho de administração do hospital instituto público e o Ministro
da Saúde) «igualmente» competentes (em situação de competência con-
corrente, comum ou alternativa, ou outra).

4. UM CASO DE DESCONCENTRAÇÃO ORIGINÁRIA (OU
LEGAL) E INTERSUBJECTIVA DE COMPETÊNCIAS, COM
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
PRÓPRIAS DOS INSTITUTOS PÚBLICOS HOSPITALARES

4.1. Como vimos, está fora de questão o ser uma atribuição do Minis-
tério da Saúde toda a formação médica pós-licenciatura tendente à espe-
cialização.

Também assinalámos acima que é da exclusiva competência do Minis-
tério da Saúde (dos seus órgãos e serviços) todo o processo de admissão
ao internato médico, desde a avaliação para efeitos de ingresso quer no inter-
nato geral quer no internato complementar, passando pelos critérios de
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(11) Faltando a indicação expressa do órgão competente, o poder em questão terá que
ser atribuído ao órgão de topo de uma ou outra entidade.
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escolha do estabelecimento e da área de especialização profissional onde
os internos irão ser colocados, até à determinação das vagas quer para o
período de formação inicial (vagas para o ano comum e sua distribuição
pelos vários estabelecimentos), quer para o período do internato comple-
mentar (vagas para cada área profissional de especialização e respectiva
repartição pelos mesmos estabelecimentos).

E se assim é, ainda que a lei não preveja expressa e concretamente
(como constatámos igualmente) qual a entidade competente para apreciar
e decidir pedidos como o da hipótese ora objecto da nossa análise (12), a
verdade é que, e como tal competência não pode deixar de ter um titu-
lar (13), quer pelo critério das atribuições, quer pelo critério das competências
genéricas que a lei fixa explicitamente nestas matérias (admissão à área de
especialização profissional onde os internos irão ser colocados e fixação das
vagas a abrir para o efeito), não podemos deixar de concluir que, à partida,
tal competência será (só poderá ser) do Ministro da Saúde.

4.2. O que se acaba de dizer constitui uma primeira aproximação ao
problema que nos ocupa — mas que está longe de ser uma resposta que
se nos afigure satisfatória.

Com efeito, também é verdade — e em contraponto — que os con-
selhos de administração dos hospitais institutos públicos não deixam de ser
titular da competência (igualmente genérica) para decidir em «primeira
mão» (pelo menos formalmente) as contratações do respectivo pessoal
médico, para celebrar com os seus futuros profissionais os contratos de pro-
vimento (14), e, enfim, para os inserir, em termos de orgânica interna do
hospital, nos serviços correspondentes à sua (presente ou futura) área de
especialidade (15).
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(12) Por exemplo, um pedido de admissão à frequência do internato complementar de
uma especialidade num hospital instituto público administrativo, mediante a criação de
vaga suplementar, ao abrigo do n.º 4 do art. 5.º do DL 312/84, de 26.09.

(13) Que no caso só poderá ser, como já equacionámos, ou, por uma banda, o Minis-
tro da Saúde (ou um seu delegado ou subdelegado), ou, por outra banda, o conselho de admi-
nistração do hospital instituto público.

(14) Quando seja este (e não a nomeação) o instrumento legalmente adequado para
o efeito (recorde-se que no caso dos hospitais institutos públicos são estes, e não as ARS’s,
que celebram, em nome próprio, os contratos administrativos de provimento com o respectivo
pessoal.

(15) O acto administrativo em causa será praticado segundo o nosso entendimento não
ao abrigo do n.º 1 do art. 3.º da citada Lei 27/2002, ou do homólogo n.º 1 do art. 14.º da
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Assim sendo, não nos parece possível excluir das competências dos
conselhos de administração dos hospitais institutos públicos o poder de
apreciar e decidir em primeira-mão um pedido de admissão ao internato
complementar apresentado ao abrigo do citado n.º 4 do art. 5.º do DL 312/84,
de 26.09. Diz-nos desde logo o bom senso que dificilmente as coisas
poderiam ser feitas de outra forma: com efeito, como é que o Ministro da
Saúde iria apreciar e decidir, em primeira-mão, um tal pedido? A que
título, e de que forma, na prática, o conselho de administração do hospi-
tal instituto público executaria por seu turno uma decisão dessas?

4.3. Uma vez aqui chegados, há que «regressar» ao texto da lei, e pro-
curar aí a superação do dilema que acabamos de enunciar.

A chave da solução do problema só pode estar, segundo cremos, no
n.º 2 do mesmo artigo, já acima reproduzido: “O Ministério da Saúde
exerce as suas atribuições através dos serviços e estabelecimentos de saúde
e dos órgãos do internato médico, sob a coordenação do Departamento de
Modernização e Recursos da Saúde (DMRS)…”.

A nosso ver, o preceito cujo texto se acaba de replicar estabelece
nesta matéria um sistema de desconcentração de competências — no caso,
uma desconcentração originária (ou legal) (16) e intersubjectiva (17).
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Lei 3/2004 (Lei-quadro dos Institutos Públicos), mas da al. g) do art. 21.º deste último
diploma, que atribui aos órgãos de gestão dos institutos públicos o poder de «praticar actos
respeitantes ao pessoal previstos na lei e nos estatutos» (isto mesmo relativamente aos
hospitais institutos públicos já existentes à data de entrada em vigor desta lei-quadro, os quais
se situarão à partida fora do âmbito temporal de aplicação deste preceito, definido no
art. 50.º).

(16) Esta espécie de desconcentração contrapõe-se à desconcentração derivada ou
voluntária, cuja efectivação depende de um acto administrativo (acto de delegação) do
titular da competência (sobre estes conceitos, ver PAULO OTERO, A competência delegada
no direito administrativo português, Lisboa, 1987, pp. 97-98).

(17) A desconcentração inter-subjectiva processa-se entre órgãos de pessoas colecti-
vas distintas.

Adoptamos aqui o conceito de desconcentração hoje maioritário na doutrina juspu-
blicista portuguesa, para quem “… o elemento essencial do conceito de desconcentração
não é a circunstância de estarmos perante uma mesma pessoa colectiva, mas sim o facto
da desconcentração ser uma forma de descongestionamento da Administração ao nível
da repartição de competências pelos órgãos” (PAULO OTERO, op. cit., p. 107) — existindo
o fenómeno quer a mesma repartição se processe entre órgãos do mesmo ente público,
quer ela se processe entre órgãos de pessoas colectivas distintas (ibidem; nesta matéria
em geral, ver por todos VITAL MOREIRA, Administração autónoma e associações públicas,
Coimbra, 1997, pp. 142-170).
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Tal figura — a desconcentração intersubjectiva — processa-se entre
órgãos de pessoas colectivas distintas, mas não implica qualquer transfor-
mação nas respectivas atribuições: não estamos por conseguinte perante um
processo de descentralização, mediante uma formal (18) transferência de atri-
buições (no caso do Estado-Ministério da Saúde para os hospitais institu-
tos públicos) (19).

Através deste tipo de desconcentração, o legislador, sem mexer nas
atribuições (que se mantém na titularidade do ente público supraorde-
nado), procede a uma repartição das correspondentes competências entre
órgãos de pessoas colectivas distintas, sendo que o órgão desconcentrado
(no caso, o conselho de administração do hospital instituto público) passa
a assumir um carácter duplo: sem deixar de continuar integrado na pes-
soa colectiva em que inicialmente se insere (e de ser um órgão desta,
prosseguindo através do exercício das demais competências as respectivas
atribuições), no respeitante à competência nele desconcentrada ele trans-
forma-se num órgão indirecto ou secundário da entidade titular da cor-
respondente atribuição.

No caso, o conselho de administração do hospital instituto público
torna-se sincronicamente órgão de duas pessoas colectivas públicas — nomea-
damente do próprio instituto público hospitalar e do Estado-Ministério da
Saúde. Assim, sempre que exerça a competência desconcentrada, o órgão
seu titular está a prosseguir não as atribuições próprias da sua pessoa
colectiva originária, mas as atribuições da entidade onde inicialmente se con-
centram (se concentravam) todos os poderes que constituem instrumentos
jurídicos dessas atribuições (20).
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(18) E dizemos formal porque, substancialmente, os fins prosseguidos pelas entida-
des que integram a administração indirecta do Estado são sempre fins estaduais.

(19) Note-se que mesmo as atribuições (ditas) próprias dos institutos públicos esta-
duais pertencem, de raiz, ao Estado: no fenómeno da devolução de poderes “há uma pes-
soa colectiva pública que entrega a uma outra entidade da mesma natureza, criada ou não
especialmente para o efeito, uma ou várias atribuições determinadas, que pertencem de raiz
à primeira, a fim de que a segunda as prossiga sob a forma de administração indirecta”
(FREITAS DO AMARAL, Conceito e natureza…, cit., p. 145).

Não obstante, tudo se passa, formalmente, como se tais atribuições pertencessem por
inteiro e desde a origem: o véu da personalidade jurídica e a consequente autonomia admi-
nistrativa e financeira dos institutos públicos separam para (quase) todos os efeitos estas enti-
dades do ente matriz.

(20) Bem entendido, trata-se de uma antecedência lógica e não (necessariamente)
cronológica.
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Consequentemente, (1) os actos praticados no exercício da compe-
tência desconcentrada são juridicamente imputados à pessoa colectiva titu-
lar da correspondente atribuição; (2) é esta última que responde civilmente
pelos prejuízos causados por tais actos; (3) e não podem os mesmos actos
ser revogados por outro órgão da sua pessoa colectiva originária no âmbito
das respectivas competências próprias (21).

4.4. Note-se ainda que — e quanto aos estabelecimentos públicos
hospitalares com personalidade jurídica própria — não estamos perante
algo que seja propriamente novo, em termos de desconsideração da perso-
nalidade destes institutos públicos, e no que respeita nomeadamente às
matérias de admissão e promoção (ou outra alteração funcional do vínculo)
do respectivo pessoal: com efeito, não são poucos os diplomas que pre-
vêem a interposição de um «recurso hierárquico» para o Ministro da Saúde
de deliberações dos conselhos de administração dos referidos estabeleci-
mentos hospitalares, em matéria de recrutamento e selecção do pessoal
para os respectivos quadros administrativos — incluindo-se neste domínio
precisamente o preenchimento de vagas em especialidades médicas (22).

Na verdade, estamos aqui confrontados com mais uma manifestação
— e parafraseando agora as sempre actuais palavras de Afonso Queiró —

João Pacheco de Amorim114

(21) Questão que não se coloca no caso, porquanto o órgão em questão — o conse-
lho de administração do hospital instituto público — é o órgão de topo da pessoa colec-
tiva onde originariamente se insere (o dito instituto público).

(22) Ver desde logo, nos que respeita em geral aos institutos públicos, o art. 43.º do
DL 204/98, de 11.06 (Regime geral de recrutamento e selecção de pessoal para a Admi-
nistração Pública), diploma que inclui no seu âmbito de aplicação estas entidades (n.º 1 do
art. 2.º): prevê o n.º 2 do citado art. 43.º a interposição de recurso «hierárquico» para o mem-
bro do Governo competente dos actos material e horizontalmente definitivos praticados
em tal matéria pelo órgão de topo do organismo em causa; e em sede regulamentar, agora
no campo específico dos estabelecimentos de saúde públicos, e entre muitas outras dispo-
sições, o art. 34.º do Regulamento aprovado pela Portaria 9833/91, de 14.08, que prevê a
interposição de idêntico recurso “para o membro do Governo competente ou para o direc-
tor-geral respectivo, se nele tiver sido delegada a respectiva competência”; do art. 67.º do
Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provimento na
Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria
177/97, de 11.03, que apresenta idêntica redacção; do art. 35.º do Regulamento dos Con-
cursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira Médica Hospitalar, aprovado
pela Portaria 43/98, de 26.01, que estipula o seguinte: “Os candidatos dispõem de 10 dias
úteis após a publicação da lista para recorrer, com efeito suspensivo, para o Ministro da
Saúde ou para a entidade em quem tenha sido delegada a competência”.
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“de um fenómeno de despersonalização substancial dos entes funcionalmente
descentralizados e da sua prática redução, em certa medida, em muitos
casos, à categoria de órgãos da administração directa do Estado, que é
como quem diz, à categoria de órgãos em favor dos quais o legislador
opera, mais do que uma descentralização, uma simples desconcentração
de poderes ou de funções” (23). Como refere ainda Queiró, “este fenómeno
de «despersonalização» e consequente redução dos organismos em causa
à condição substantiva de órgãos hierarquicamente dependentes do governo
(…) é tanto menos surpreendente quanto é certo ser a descentralização por
serviços, já desde a origem, uma pseudo-descentralização, um simples
instrumento da técnica da organização administrativa, ao dispor do legis-
lador administrativo para a promoção de uma eficiente realização dos
interesses públicos gerais ou estaduais” (24).

5. A ABERTURA À INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO
HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO E FACULTATIVO PARA O
MINISTRO DA SAÚDE DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS AO INTERNATO MÉDICO PRATICADOS
PELOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS INSTI-
TUTOS PÚBLICOS HOSPITALARES

5.1. Importa agora indagar se a despersonalização ou desconsidera-
ção da personalidade jurídica própria dos hospitais institutos públicos rela-
tivamente ao actos de autoridade praticados no âmbito das atribuições pró-
prias do Ministério da Saúde — como é o caso de (toda a) formação
médica pós-licenciatura tendente à especialização — restabelece, no que a
essas matérias respeita, (um)a relação hierárquica pura entre o Ministro
da Saúde e os conselhos de administração dos ditos institutos públicos.
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(23) Descentralização, in «Dicionário Jurídico da Administração Pública», vol. III, Lis-
boa, 1990, p. 573. Sobre o confronto entre a (verdadeira) descentralização e a mera des-
concentração personalizada, a propósito do ordenamento jurídico de Macau, ver por todos
o estudo exaustivo (e relativamente recente) de A. MALHEIRO DE MAGALHÃES, “Da (in)com-
patibilidade do regime jurídico dos municípios do Território de Macau com o Estatuto
dos órgãos municipais da futura Região Administrativa de Macau”; in «Administração —
Revista de Administração Pública de Macau», n.º 44 (Parte I), pp. 319-353, e n.º 45
(Parte II), pp. 631-659, Macau, 1999.

(24) Ibidem.
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Como vimos, é isso mesmo que aparenta acontecer naqueles diplomas
que prevêem a interposição de um recurso «hierárquico» para o Ministro
da Saúde de deliberações dos conselhos de administração dos referidos
estabelecimentos hospitalares em sede de recrutamento e selecção do pes-
soal para os respectivos quadros administrativos.

Não nos inclinamos todavia para essa solução, por não ser ela a mais
consentânea com o respeito devido à autonomia administrativa e finan-
ceira desta particular espécie de institutos públicos (estabelecimentos públi-
cos, neste caso — das instituições hospitalares — com funções de ele-
vada complexidade técnico-científica), e, também com o respeito que
requer a própria estrutura colegial dos órgãos dirigentes (administrações ou
direcções) dessas entidades, que por natureza repele a hierarquia (25).

Segundo cremos, a situação que ora nos ocupa deve ser antes assi-
milada à dos casos dos serviços autónomos não personalizados, mais con-
cretamente à dos actos praticados pelos respectivos órgãos colegiais de
gestão, dos quais, tenha-se presente, cabe recurso para os órgãos dirigen-
tes da pessoa colectiva pública em que se inserem (26): assistindo a estes
últimos poderes de supervisão sobre os primeiros, cabe recurso para aque-
les dos actos praticados pelos órgãos infraordenados. Trata-se contudo
(e parafraseando agora Freitas do Amaral) de um recurso hierárquico
impróprio, e não de um autêntico recurso hierárquico, pois não há entre uns
e outros “uma relação de hierarquia, mas apenas uma relação de orien-
tação e superintendência” (27).

“Em suma — conclui Freitas do Amaral, em afirmação que transpo-
mos para o nosso caso, pelas razões supra referidas — cremos poder afir-

João Pacheco de Amorim116

(25) Nesse sentido, ver, por todos, FREITAS DO AMARAL, Conceito e natureza do
recurso hierárquico, 2.ª ed., Coimbra, 2005, pp. 142-144.

(26) É o caso dos conselhos de administração dos serviços municipalizados, ou das
juntas de turismo, relativamente às respectivas câmaras municipais, e, em geral, dos «con-
selhos administrativos» ou «direcções» de todos os serviços autónomos do Estado face
aos respectivos ministros (FREITAS DO AMARAL, Conceito e natureza.., cit., pp. 140-141).
Como refere ainda FREITAS DO AMARAL, relativamente aos serviços municipalizados, sendo
certo que a lei prevê expressamente a interposição de recurso para a Câmara dos pratica-
dos por aqueles, bastaria a titularidade dos poderes de nomeação e exoneração dos seus mem-
bros, e de fiscalização e orientação da actividades dos ditos serviços (cfr. art. 62.º, n.º 3,
al. d), e § do art. 170.º do Código Administrativo), para que, mesmo que a lei nada dissesse
a tal respeito, se considerasse admissível a interposição de um tal recurso (Conceito e
natureza, cit., p. 140).

(27) Conceito e natureza, cit., p. 141. Em vez de «superintendência», leia-se hoje
(sobretudo à luz do art. 176.º, n.º 1, do CPA) «supervisão».

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



mar, em termos genéricos, que deve ter-se por aberta a via do recurso
administrativo contra os órgãos colegiais de gestão permanente dos ser-
viços autónomos não personalizados, perante os órgãos dirigentes da pes-
soa colectiva pública em que se integrem: e esse recurso é, quanto a nós,
um recurso hierárquico impróprio” (28).

5.2. Caberá pois, em princípio recurso hierárquico impróprio para o
Ministro da Saúde de tal deliberação de um órgão de gestão do mencionado
instituto público.

Na verdade, a existência desse recurso, e não obstante a lei não o
prever expressamente, decorre dos taxativos termos do n.º 1 do art. 6.º
(«Responsabilidade pela formação médica») do DL 203/2004, de 18.08 (29),
quando este diz que “a formação médica durante o internato médico é
atribuição do Ministério da Saúde”, e ainda — se dúvidas subsistissem —
do n.º 2 do art. 2.º do mesmo artigo (que desconsidera nesta matéria a
personalidade jurídica própria dos hospitais institutos públicos): “O Minis-
tério da Saúde exerce as suas atribuições através dos serviços e estabele-
cimentos de saúde e dos órgãos do internato médico, sob a coordenação
do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde (DMRS)…”.

Com efeito, a (exclusiva) responsabilidade do Ministério da Saúde
— ou, por outra palavras, a titularidade da atribuição por este Ministé-
rio — pela/da formação médica durante o internato, e a consequente trans-
formação de (todos os) serviços e estabelecimentos de saúde em seus exe-
cutores, braços ou órgãos, sob a coordenação do departamento ministerial
responsável por estas áreas, não podem deixar de pressupor ou implicar, no
mínimo, a titularidade do Ministro sobre esses mesmos executores, braços
ou órgãos, se não de todos os poderes próprios do superior hierárquico, pelo
menos (e é esta a posição para que nos inclinamos) dos poderes de supe-
rintendência e de supervisão.

Trata-se sem dúvida alguma de um daqueles casos a que se refere
Freitas do Amaral, em que a existência do recurso hierárquico impróprio
resulta não de uma lei que o preveja de modo expresso, mas “inequivo-
camente da natureza da relação permanente entre os dois órgãos em
causa” (30).
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(28) Ibidem.
(29) Regime jurídico dos internatos médicos.
(30) Conceito e natureza, cit., p. 145.
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Nunca será (nunca seria) tal recurso, por conseguinte, um recurso
tutelar, na medida em que, por definição, a decisão sobre um recurso tute-
lar consubstancia um poder de controlo externo (em regra de mera lega-
lidade) do órgão seu titular sobre atribuições e competências que lhe são
alheias. Ora, não é de todo o caso que ora hipotizamos, como vimos:
estamos antes face a atribuições próprias do Ministério da Saúde — e não
da entidade infraordenada —, que implicam a titularidade na esfera de
competências do chefe deste departamento governamental (ou seja, do
Ministro), no mínimo, de poderes de orientação e supervisão sobre (todos)
os órgãos e serviços encarregados de exercer as competências necessárias
que constituem os seus instrumentos jurídicos.

Com efeito, é a relação entre as duas entidades — a supraordenada e
a infraordenada — que qualifica o recurso.

Pois bem, como é sabido, a relação de tutela administrativa é, por
definição, uma relação de controlo de carácter externo.

Por isso, e no que respeita às demais competências dos institutos
públicos de que ora tratamos, sem dúvida que o seu exercício se reconduz
por definição à relação de tutela — e aqui, na verdade, em estrita obediência
ao disposto no n.º 2 do art. 177.º do CPA, o recurso só existiria se ele pró-
prio estivesse expressamente previsto na lei.

Mas o mesmo já não se passa com a competência que no caso em
análise deve ser exercida pelo CA dos hospitais institutos públicos: neste
caso a despersonalização do instituto público hospitalar (ou desconsideração
da respectiva personalidade jurídica) torna os poderes de superintendên-
cia e de supervisão do Ministro sobre os órgãos do hospital em poderes
de orientação e de controlo internos — precisamente porque a lei faz
previamente ressurgir a hierarquia (ou pelo menos uma «hierarquia impró-
pria»). Já não é estritamente necessário que uma lei preveja o recurso de
modo expresso, antes bastando que tais poderes resultem (repita-se) “ine-
quivocamente da natureza da relação permanente entre os dois órgãos em
causa” (31).

5.3. Visto que na nossa hipótese há lugar à interposição de um recurso
hierárquico impróprio do conselho de administração dos hospitais institu-
tos públicos para o Ministro da Saúde, resta proceder à qualificação das
competências respectivamente do órgão a quo e do órgão ad quem.
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(31) FREITAS DO AMARAL, Conceito e natureza, cit., p. 145.
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No que a este aspecto respeita, propendemos a ir um pouco mais longe
do que aquilo que deixámos dito nos pontos anteriores, e a entender inclu-
sive que estamos perante uma mesma matéria relativamente à qual órgão
supraordenado e órgão infraordenado (o primeiro a título originário, o
segundo «por empréstimo») detêm igual competência dispositiva, dedu-
zindo-se as competências num e noutro caso (porquanto se trata de compe-
tências implícitas) de outras competências explicitamente enunciadas na lei.

Ao órgão infraordenado é todavia conferido um poder de decidir «em
primeira-mão», e definitivamente (sendo este o entendimento mais respei-
tador da autonomia do ente público onde o mesmo órgão se insere origi-
nariamente): por isso a competência dos conselhos de administração dos hos-
pitais institutos públicos, mesmo nessa matéria, é (deve ser qualificada
como) uma competência própria reservada. Os actos praticados por estes
são assim imediatamente recorríveis para os Tribunais (32).

Que isto dizer que o recurso hierárquico impróprio a interpor para o
Ministro da Saúde é um recurso facultativo.

Não obstante, no que respeita ao poder que assiste ao órgão ad quem
na apreciação e decisão do recurso, diremos que estamos perante um
recurso de reexame (e não um mero recurso de revisão) (33). Ou seja, o
órgão ad quem não se limita a revogar (total ou parcialmente) o acto
impugnado: para além disso, ele substitui-se (pode substituir-se) ao órgão
a quo, exercendo uma competência idêntica à deste, através de uma rea-
preciação de toda a questão — podendo in fine tomar sobre ela uma nova
decisão de fundo (34).

Tenha-se de novo presente que os poderes do Ministro da Saúde nesta
matéria não são meros poderes de controlo externo: diferentemente, ele
é, na qualidade de responsável pelo internato médico, titular de uma com-
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(32) Nesta matéria, ver JOSÉ CÂNDIDO DE PINHO, Breve ensaio sobre a competência
hierárquica, Coimbra, 2000, p. 35.

(33) E isto — a nosso ver — por definição, se a competência exercida pelo órgão a
quo não for uma competência exclusiva (cfr. art. 174.º, n.º 1, do CPA), uma vez que é pres-
suposto da admissibilidade do próprio recurso o dispor o órgão supraordenado de poderes
de supervisão sobre o órgão infraordenado: se bem virmos, o poder de supervisão é um poder
sobre actos, que compreende precisamente a faculdade de rever, modificar, suspender,
revogar ou confirmar os actos do órgão infraordenado (sobre este conceito — pacífico na
doutrina e na jurisprudência — ver PAULO OTERO, Conceito e fundamento da hierarquia
administrativa, Coimbra, 1992, pp. 137-138).

(34) Sobre a diferença entre recurso de reexame e recurso de revisão, ver, por todos,
FREITAS DO AMARAL, Conceito e natureza, cit., p. 145.
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petência dispositiva idêntica à que nesta matéria, e para a prossecução de
tal atribuição, a lei confere também aos conselhos de administração dos hos-
pitais institutos públicos.

6. SÍNTESE

6.1. A responsabilidade pela formação médica ministrada após a
licenciatura em Medicina, com vista à especialização, pertence ao Estado,
e não aos hospitais: nos termos do n.º 1 do art. 6.º do DL 203/2004,
de 18.08, a formação médica durante o internato médico é atribuição do
Ministério da Saúde;

6.2. Não obstante, as instituições hospitalares assumem um importante
papel na execução dessas atribuições: nos termos do n.º 2 do mesmo artigo,
o Ministério da Saúde exerce as suas atribuições através dos serviços e esta-
belecimentos de saúde e dos órgãos do internato médico, sob a coordena-
ção do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde;

6.3. O Ministério da Saúde é omnipresente em tudo o que se refere
ao internato médico: fora a própria celebração do contrato administrativo
de provimento com os internos do internato, tudo o mais, por definição
— nomeadamente todos os demais actos relativos à constituição, modifi-
cação ou extinção do vínculo dos internos — cabe nas atribuições e com-
petências do Ministério da Saúde;

6.4. É nomeadamente da exclusiva competência dos órgãos e servi-
ços de Ministério da Saúde todo o processo de admissão ao internato
médico, desde a avaliação para efeitos de ingresso quer no internato geral
quer no internato complementar, passando pelos critérios de escolha do
estabelecimento e da área de especialização profissional onde os internos
irão ser colocados, até à determinação das vagas quer para o período de for-
mação inicial (vagas para o ano comum e sua distribuição pelos vários
estabelecimentos), quer para o período do internato complementar (vagas
para cada área profissional de especialização e respectiva repartição pelos
mesmos estabelecimentos);

6.5. E se assim é, ainda que a lei não preveja expressa e concretamente
qual a entidade competente para apreciar e decidir pedidos como o da
hipótese ora objecto da nossa análise, a verdade é que, quer pelo critério
das atribuições, quer pelo critério das competências genéricas que a lei
fixa nestas matérias (admissão à área de especialização profissional onde
os internos irão ser colocados e fixação das vagas a abrir para o efeito), não
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se pode deixar de concluir que, à partida, tal competência será (só poderá
ser) do Ministro da Saúde.

6.6. Mas também é verdade, em contrapartida, que os conselhos de
administração dos hospitais institutos públicos não deixam de ser titulares
da competência (igualmente genérica) para decidir em «primeira mão»
(pelo menos formalmente) as contratações do respectivo pessoal médico,
para celebrar com os seus futuros profissionais os contratos de provimento,
e, enfim, para os inserir, em termos de orgânica interna do hospital, nos ser-
viços correspondentes à sua (presente ou futura) área de especialidade;

6.7. Pelo que não é possível excluir das competências dos conselhos
de administração dos hospitais institutos públicos o poder de apreciar e deci-
dir em primeira-mão, por exemplo, um pedido de admissão ao internato
médico apresentado por assistente universitário ao abrigo do n.º 4 do
art. 5.º do DL 312/84, de 26.09 (diploma que estabelece um regime espe-
cial de internato para os médicos que sejam em simultâneo docentes de
Faculdades de Medicina) — o que cria um dilema que importa resolver;

6.8. A chave da superação deste dilema está no n.º 2 do art. 6.º do
DL 203/2004: este preceito estabelece nesta matéria um sistema de descon-
centração de competências — no caso, uma desconcentração originária (ou
legal) e inter-subjectiva, que se processa entre órgãos de pessoas colectivas
distintas, mas não implica qualquer transformação nas respectivas atribuições;

6.9. Através deste tipo de desconcentração, o legislador, sem mexer
nas atribuições, procede a uma repartição das correspondentes competên-
cias entre órgãos de pessoas colectivas distintas, sendo que o órgão des-
concentrado (no caso, o conselho de administração do hospital instituto
público) passa a assumir um carácter duplo: sem deixar de continuar inte-
grado na pessoa colectiva em que inicialmente se insere (e de ser um
órgão desta, prosseguindo através do exercício das demais competências as
respectivas atribuições), no respeitante à competência nele desconcentrada
ele transforma-se num órgão indirecto ou secundário da entidade titular
da correspondente atribuição;

6.10. No caso, o conselho de administração do hospital instituto
público torna-se sincronicamente órgão de duas pessoas colectivas públi-
cas — nomeadamente do próprio instituto público hospitalar e do Estado-
-Ministério da Saúde, pelo que, sempre que exerça a competência des-
concentrada, o órgão seu titular está a prosseguir não as atribuições próprias
da sua pessoa colectiva originária, mas as atribuições da entidade onde
inicialmente se concentram (se concentravam) todos os poderes que cons-
tituem instrumentos jurídicos dessas atribuições;
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6.11. A despersonalização ou desconsideração da personalidade jurí-
dica própria dos hospitais institutos públicos relativamente aos actos de
autoridade praticados no âmbito das atribuições próprias do Ministério da
Saúde — como é o caso de (toda a) formação médica pós-licenciatura
tendente à especialização — restabelece, no que a essas matérias respeita,
(um)a relação hierárquica (imprópria) entre o Ministro da Saúde e os con-
selhos de administração dos hospitais institutos públicos;

6.12. A situação em análise é assim assimilável à dos casos dos ser-
viços autónomos não personalizados, mais concretamente à dos actos pra-
ticados pelos respectivos órgãos colegiais de gestão, dos quais cabe recurso
para os órgãos dirigentes da pessoa colectiva pública em que se inserem:
assistindo a estes últimos poderes de supervisão sobre os primeiros, cabe
recurso para aqueles dos actos praticados pelos órgãos infraordenados;

6.13. Trata-se contudo de um recurso hierárquico impróprio, e não
de um autêntico recurso hierárquico, pois não há entre uns e outros uma
relação de hierarquia, mas apenas uma relação de supervisão e superin-
tendência;

6.14. A (possibilidade da) existência desse recurso, e não obstante a
lei não o prever expressamente, decorre dos taxativos termos do n.º 1 do
art. 6.º do DL 203/2004, quando este diz que “a formação médica durante
o internato médico é atribuição do Ministério da Saúde”, e ainda — se
dúvidas subsistissem — do n.º 2 do art. 2.º do mesmo artigo (que des-
considera nesta matéria a personalidade jurídica própria dos hospitais ins-
titutos públicos): “O Ministério da Saúde exerce as suas atribuições atra-
vés dos serviços e estabelecimentos de saúde e dos órgãos do internato
médico, sob a coordenação do Departamento de Modernização e Recur-
sos da Saúde (DMRS)…”;

6.15. Com efeito, a (exclusiva) responsabilidade do Ministério da
Saúde — ou, por outra palavras, a titularidade da atribuição por este Minis-
tério — pela/da formação médica durante o internato, e a consequente
transformação de (todos os) serviços e estabelecimentos de saúde em seus
executores, braços ou órgãos, sob a coordenação do departamento minis-
terial responsável por esta área, não pode deixar de pressupor ou implicar,
no mínimo, a titularidade na esfera de competências do Ministro da Saúde,
se não de todos os poderes próprios do superior hierárquico, pelo menos
dos poderes de superintendência e de supervisão sobre esses mesmos exe-
cutores, braços ou órgãos;

6.16. Trata-se sem dúvida alguma de um daqueles casos em que a
existência do recurso hierárquico impróprio resulta não de uma lei que o
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preveja de modo expresso, mas da natureza da relação permanente entre os
dois órgãos em causa.

6.17. Sendo a relação entre as duas entidades — a supraordenada e
a infraordenada — que qualifica o recurso, e uma vez que a relação de tutela
administrativa é, por definição, uma relação de controlo de carácter externo,
fácil é constatar que não é isso que se passa na hipótese em análise: aqui
a competência exercida pelo CA do hospital instituto público insere-se
previamente num quadro de despersonalização deste instituto público hos-
pitalar (ou desconsideração da respectiva personalidade jurídica),

6.18. O que torna os poderes de superintendência e de supervisão do
Ministro sobre os órgãos do mesmo hospital em poderes de orientação e de
controlo internos: com efeito, ressurgindo a hierarquia (ou pelo menos uma
quase hierarquia ou «hierarquia imprópria»), já não é necessário que uma
lei preveja o recurso de modo expresso, antes bastando que tais poderes resul-
tem da natureza da relação permanente entre os dois órgãos em causa;

6.19. Propendemos a ir um pouco mais longe, e a entender inclusive
que estamos perante uma mesma matéria relativamente à qual órgão supraor-
denado e órgão infraordenado (o primeiro a título originário, o segundo «por
empréstimo») deterão igual competência dispositiva, deduzindo-se as com-
petências num e noutro caso (porquanto se trata de competências implíci-
tas) de outras competências explicitamente enunciadas na lei; ao órgão
infraordenado é todavia conferido um poder de decidir «em primeira-mão»,
e definitivamente (sendo este o entendimento mais respeitador da autono-
mia do ente público onde o mesmo órgão se insere originariamente);

6.20. Por isso a competência dos conselhos de administração dos
hospitais institutos públicos, mesmo nessa matéria, é (deve ser qualificada
como) uma competência própria reservada: os actos praticados por estes
são assim imediatamente recorríveis para os tribunais — o que quer dizer
que o recurso hierárquico impróprio a interpor para o Ministro é um
recurso facultativo; mas de reexame, ou seja, o órgão ad quem não se
limita a revogar (total ou parcialmente) o acto impugnado: diferentemente,
ele substitui-se ao órgão a quo, exercendo uma competência idêntica à
deste, através de uma reapreciação de toda a questão, podendo in fine
tomar sobre ela uma nova decisão de fundo.
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