
Nota explicativa: 
 
 

O Plano de Actividades da ERS, para o biénio 2004/2005, embora redigido muito 

antes, apenas foi apresentado em Setembro de 2004 para aprovação da tutela, conforme a alínea 

a) do n.º 2 do artº 39º do Decreto Lei n.º 309/2003, de 20 de Dezembro, dado que até esse 

momento não existia qualquer indício seguro das condições de exercício que seriam facultadas a 

esta Entidade para o executar. 

Infelizmente, mesmo as modestas expectativas, que levaram à apresentação deste 

documento, não se vieram a concretizar, pelo que alguns dos elementos constantes do mesmo 

estão desactualizados, nomeadamente a estrutura, o n.º de efectivos e o Orçamento. 

Mantendo-nos fieis ao documento que mereceu a aprovação ministerial, que nos foi 

comunicada em Janeiro de 2005, optámos por publicitar a versão inicial, sem prejuízo, como foi 

comunicado à tutela, de existir a clara consciência que os recursos atribuídos não permitem 

executar este plano. 

Neste mesmo site poderão encontrar os elementos actualizados dos recursos 

humanos e financeiros disponibilizados.  
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�Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.� 

António Machado 

 

 

 

 

I INTRODUÇÃO 

O Conselho de Ministro, nomeou, por resolução de 24 Março de 2004, a direcção 

da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), correspondendo, assim, ao imperativo 

legal que decorre da aprovação do Decreto-Lei n.º 309/2003 de 10 de Dezembro, 

ocorrendo o acto de posse em 19 de Abril. 

Desde logo, paralelamente a todas as outras diligências necessárias para 

implementar este projecto, este Conselho Directivo iniciou os trabalhos 

preparatórios para a redacção do seu Plano de Actividades, para o biénio 

2004/2005, para o que desenvolveu, para além dos procedimentos de reflexão 

interna, à audição de opiniões de alguns agentes do sector, a título individual. 

Consideraram-se, como linhas directrizes para a elaboração deste documento, a 

necessidade de participação da sociedade no projecto de regulação e uma 

perspectiva contigencial, que se consubstancia em finalidades e objectivos 

ajustáveis ao grau de evolução da estrutura da ERS. 

Esta segunda linha directriz justifica que o plano seja bianual, conjugando uma 

dimensão estratégica, necessariamente de prazo pouco alargado, dadas as 

incertezas que neste momento se vivem face à implementação da ERS, e uma 

dimensão operacional, que se pretende concretizar no período a que este 

documento se refere. 

Também, para a perspectiva estratégica de prazo reduzido, concorre a primeira 

directriz: a necessidade da participação da sociedade. 
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O próprio facto das experiências em regulação na saúde serem relativamente 

recentes, a nível internacional, não propicia que se possam delinear, de forma 

segura, os passos a seguir, antes se pretende construir o caminho ao longo do seu 

percurso, modelando a aplicação de princípios e valores, que se defendem 

intransigentemente, às circunstâncias verificadas procurando sempre a melhor e 

mais consensual solução dos problemas a solucionar. 

Entende-se que um plano de longo prazo, numa actividade que deve acompanhar 

o sector de uma forma intrínseca, deve ser construído depois de ampla discussão 

pública, onde a participação das organizações representativas de todos os agentes 

deve ser respeitada. 

Apresentamos, portanto, um documento que reúne o essencial daquilo que 

consideramos ser a missão da ERS, prosseguindo os objectivos definidos pelo 

diploma que a criou, mas suficientemente aberto para lhe introduzir o resultado do 

debate que se espera que ocorra durante o período de discussão pública do papel 

da Entidade Reguladora da Saúde. 

 

I.1 O ambiente no sistema de saúde português e a criação da ERS 

 

Apesar de ser inquestionável o papel desempenhado pelo Serviço Nacional de 

Saúde na melhoria do estado de saúde da população portuguesa este, como todos 

os outros sistemas sociais, enfrenta a pressão da mudança, seja porque essa é a 

dinâmica das construções sociais, em permanente adaptação ao meio envolvente, 

seja porque existem evidências de que as necessidades em financiamento do SNS 

crescem mais rapidamente que a riqueza do país, alargando assim a sua 

proporção dentro das despesas nacionais, essencialmente as públicas. 

Da mesma forma que o SNS, também o sistema de saúde português, absorve 

cada vez maiores recursos e, por isso, é cada vez mais contestado, principalmente 

quando comparado com a satisfação que os portugueses demonstram retirar nos 

seus contactos com o sistema prestador, essencialmente no que concerne à 

espera. 
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Este não é um problema apenas do sistema português. Todo o mundo ocidental 

insiste em permanentes reformas, que visam garantir a sustentabilidade financeira 

do sistema de saúde ( e do sistema de apoio social no seu todo) sem prejudicar, ou 

mesmo ampliando, o direitos dos cidadãos. 

A pressão causada pelas variações demográficas, quer pelo envelhecimento da 

população, quer pelos fenómenos migratórios, e pelo crescimento vertiginoso das 

tecnologias da saúde, justifica um aumento de despesa que caberá, em última 

instância, à sociedade decidir qual o montante aceitável e quais os direitos de que 

não estará disposta a abdicar. 

Não se resume, todavia, esta problemática a contornos tão simples quanto os 

enumerados. 

Para colocar, em consciência, tal questão à decisão popular, deverão os políticos, 

os gestores e os profissionais garantir que, com as verbas disponíveis, se obtém o 

resultado socialmente mais vantajoso. Tal como é perceptível no debate que tem 

trespassado a sociedade nos últimos anos, tal desiderato não parece estar ainda 

alcançado. 

É inelutável que todos os portugueses deverão procurar obter melhor efectividade 

dos recursos consumidos, procurando incessantemente as melhores formas de 

produção e utilização e, simultaneamente, adoptando a responsabilidade individual 

de não prejudicar a sua própria saúde. 

Deste esforço conjunto, entre população, políticos, gestores e prestadores, 

resultam reformas do sistema, nem todas consensuais, nem todas agradando aos 

diversos agentes, mas cuja génese reside na protecção de um valor essencial que 

é o direito à saúde. 

Existe uma consciência amplamente difundida, nomeadamente através dos meios 

de comunicação social, que o SNS (e o sistema de saúde português) não é 

questionado na sua essência, mas na sua operacionalidade. 

Os princípios fundamentais, como a equidade, a qualidade dos actos, a eficiência  

e a ética, devem permanecer estruturantes, enquanto se procedem a alterações 

nas instituições prestadoras, quer na forma como se relacionam, quer na sua 

própria dimensão jurídica com a sociedade e com os profissionais. 
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Esta dinâmica de reforma obriga a que sejam delegados, numa entidade 

independente dos interesses estabelecidos, e do poder político, o papel de 

vigilância da manutenção dos valores absolutos da dignidade humana, equidade, 

solidariedade e ética. 

Quando mais a alteração do tecido prestador for no sentido de permissão da 

intervenção de mecanismos de mercado, que na saúde é mais imperfeito que na 

generalidade dos outros sectores, mais se justifica um organismo que proceda à 

sua vigilância e intervenha, ou recomende a intervenção dos poderes públicos, 

para defender os objectivos a prosseguir, como a melhoria do estado de saúde, a 

resposta adequada às necessidades e expectativas dos cidadãos, a melhoria da 

qualidade e a garantia da melhor custo-efectividade dos actos e o seu acesso 

equitativo. 

Está em causa uma nova cultura na saúde, fundada na convergência de dois 

factores aparentemente irreconciliáveis: a qualidade na prestação de cuidados de 

saúde e a optimização da utilização dos recursos disponíveis. Assim, com base no 

vector chave para o aumento da produtividade surge o ideal de que melhorar a 

eficiência na utilização dos recursos pode originar um sistema de saúde mais justo 

e de melhor qualidade. E, também, concorre para o reconhecimento do papel do 

contribuinte que, através dos seus impostos, contribui decisivamente para o 

financiamento do sistema. Esta nova mentalidade parte, então, da percepção de 

que a saúde e a sua protecção são um bem económico altamente dispendioso e 

não �gratuito�, ainda que frequentemente o seja no momento da utilização dos 

serviços. Está igualmente em causa a necessidade de se promover a eficiência do 

ponto de vista económico através da adequada gestão dos recursos financeiros e 

dos meios humanos e materiais. Este requisito é determinante para a estabilidade 

social dada a, já abordada, falta de sustentabilidade económica e financeira do 

sistema de saúde.  

Nesta perspectiva, a introdução de novos modelos de gestão nas unidades de 

saúde reflecte a resposta das instituições a uma sociedade cada vez mais 

exigente, mais crítica e em permanente evolução. São exemplos elucidativos a 

contratualização, a empresarialização, as sociedades anónimas, ou as parcerias 

público/privado 
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De facto, observam-se profundas alterações na estrutura tradicional da 

administração pública com a finalidade de obter ganhos em saúde para as 

populações. Procura-se, cada vez mais, uma estrutura flexível, centrada no 

princípio da racionalidade económica e na lei da oferta e da procura. Neste 

contexto, correlacionado com um mercado imperfeito, verifica-se uma decisão 

política que realça, na esfera das competências do Estado, as funções de 

financiamento, regulação, e acompanhamento dos cuidados de saúde. Isto sem 

prejuízo da implementação, em curso, de redes nacionais de cuidados primários, 

hospitalares e continuados. 

Não são as tensões provocadas pela reforma do sector público da saúde, que 

esgotam o papel de uma reguladora na saúde. Também o desempenho dos 

agentes privados prestadores de cuidados de saúde justifica um acompanhamento 

interessado e permanente, dado que existem possibilidades de comportamento 

perverso, seja provocado pelo aumento da concorrência, seja pelo forte 

constrangimento financeiro de uma economia cuja riqueza cresce menos que as 

despesas em saúde, quer a nível dos consumidores privados, quer dos clientes 

públicos. 

Todo o desenvolvimento deste mercado aponta para a necessidade de se 

adoptarem  estratégias competitivas, das quais poderá emergir a escolha da 

casuística ou dos clientes, a indução da procura, a redução da qualidade ou 

concertação  de parceiros com comportamentos oligopolistas ou mesmo 

monopolistas. 

A possibilidade de se verificarem algumas destas disfunções do mercado,  ou 

outras, fortemente penalizadoras para os utilizadores, e mesmo para os 

prestadores com menor poder negocial, é uma preocupação que deverá 

acompanhar uma entidade reguladora independente sectorial, como a ERS, para o 

que se articulará, sempre que necessário, com a Autoridade da Concorrência para 

prevenir qualquer efeito pernicioso das estratégias dos operadores. 
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I.2 Notas sobre a criação da ERS 

 

A existência de  mecanismos regulatórios centralizados, com legitimidade formal, e 

conceptualmente distantes da hierarquia burocrática convencional da 

administração pública, é o expediente transnacional necessário para potenciar a 

melhoria do desempenho, da qualidade e da segurança no domínio da saúde. 

Também em Portugal, pelos argumentos antes aduzidos, era notória a 

necessidade imperiosa da criação de uma autoridade administrativa independente 

e dedicada ao sector da saúde. Não apenas no quadro da implementação dos 

princípios, regras e mecanismos da reforma da Administração Pública, no sistema 

de saúde mas, também, devido à referência expressa a esta entidade em alguns 

diplomas legais de que se destaca o Decreto-Lei n.º 60/2003 de 1 de Abril 

referente à criação da rede de prestação de cuidados de saúde primários.  

Recupera-se aqui o texto do preâmbulo do diploma que cria a ERS, que 

fundamenta inequivocamente a razão da sua existência:  

 

Com efeito, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) contará, no âmbito 

desta reforma, com uma participação acrescida e diversificada de operadores 

sociais e privados, integrados nas redes nacionais de cuidados primários, 

hospitalares e continuados. 

Por outro lado, as próprias unidades hospitalares de saúde públicas passaram a 

dispor de uma grande autonomia de gestão, de tipo empresarial, num quadro de 

«mercado administrativo» gerador e potenciador de dinâmicas novas que não 

podem ser reguladas de forma tradicional. 

Regista-se, pois, uma grande diversificação de plataformas institucionais, de onde 

sobressai a existência de mais de três dezenas de hospitais transformados em 

empresas públicas na modalidade de sociedades anónimas de capitais 

exclusivamente públicos.  

A potenciar esta diversificação, surgirão ainda novos hospitais do SNS construídos 

e geridos (durante o prazo da respectiva concessão) em «parceria público-

privada» e regime de gestão igualmente privada. 
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No que respeita aos próprios cuidados primários, os centros de saúde também 

foram objecto de uma profunda reforma, incluindo a possibilidade de abertura da 

sua gestão a grupos de profissionais ou a entidades privadas e de solidariedade 

social. 

Estas transformações têm duas importantes consequências em matéria de 

regulação, que implicam uma concomitante reforma desta. 

Em primeiro lugar, por efeito das referidas reformas institucionais, parte das 

entidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS, sejam públicas, sociais ou 

privadas, por delegação ou concessão de serviço público, deixam de estar sujeitas 

ao comando administrativo do Estado, como até agora sucedia.  

Em segundo lugar, uma vez que a generalidade dos estabelecimentos do SNS vão 

estar sujeitos a uma lógica empresarial, e a depender portanto da quantidade e 

qualidade dos serviços que consigam produzir e prestar, tal gera, potencialmente, 

factores de competição indesejáveis que só podem ser prevenidos e corrigidos por 

intervenção de uma autoridade externa. 

Nestes termos impõe-se uma reforma do sistema de regulação e supervisão, 

assente nos seguintes princípios: 

a) Separação da função do Estado como regulador e supervisor, em relação às 

suas funções de operador e de financiador, mediante a criação de um 

organismo regulador «dedicado»; 

b)  Atribuição de uma forte independência ao organismo regulador, de modo a 

separar efectivamente as referidas funções e a garantir a independência da 

regulação, quer em relação ao Estado operador quer em relação aos 

operadores em geral. 

c) São duas as razões principais para essa solução, em relação à tradicional 

solução da regulação governamental directa ou indirecta, por meio de 

direcções-gerais e de institutos públicos convencionais, submetidos a 

orientação ministerial. 

d) Por um lado, a necessidade de estabelecer uma adequada distância entre a 

política e o mercado, conferindo à actuação reguladora uma estabilidade que 

só uma autoridade independente pode proporcionar, justamente porque não 

sujeita a evoluções conjunturais. 
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e) Por outro, mantendo o Estado, sobretudo nos serviços públicos, um papel 

muitas vezes decisivo como operador, então tudo justifica que o papel como 

regulador e como operador não se confundam, já que o regulador deve regular 

não somente os operadores sociais ou privados mas também os operadores 

públicos.� 

extracto do Decreto Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro 

 

Verifica-se que a Entidade Reguladora da Saúde tem como objectivo nuclear a 

protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Direitos, tais como a equidade 

no acesso ao sistema público, a obtenção de informação, a implementação de 

mecanismos eficazes de reclamação, ou mesmo a protecção da privacidade 

individual. 

Cabe aqui deixar a noção, de uma forma clara e inequívoca, de que se trata de 

uma actividade reguladora de cariz essencialmente social, inédita em Portugal, e 

que se caracteriza por uma vastidão de entidades a regular, dadas as 

características do mercado da saúde definido em sede do diploma legal. 

Deve salientar-se, porém, que o atraso entre a publicação em Diário da República 

do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro de 2003, e a nomeação e posse 

efectiva dos membros da direcção (24 de Março e 19 de Abril de 2004, 

respectivamente) originou algumas dificuldades na implementação oportuna de 

iniciativas previstas na lei, tais como a portaria reguladora dos serviços, ou a 

portaria reguladora da contribuição das entidades reguladas para o orçamento da 

ERS, diplomas cujos projectos, de iniciativa da ERS, estão neste momento em 

análise pelas entidades competentes. 

 

I.3 Identificação sintética dos regulados e dos parceiros 

 

Nos termos do diploma legal que regulamenta a actividade da ERS a actividade 

reguladora incide sobre todos os operadores e todas as actividades no universo da 

saúde, com excepção daquelas que têm regulação específica (actividade 
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profissional, farmácias). Assim, devem salientar-se os seguintes operadores 

regulados: 

 

o Entidades, estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados 

de saúde, integrados ou não na rede de prestação de cuidados de saúde, 

independentemente da sua natureza jurídica; 

o Entidades externas titulares de acordos, contratos e convenções; 

o Entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos sectores 

social e privado, incluindo a prática liberal; 

o Associações de entidades públicas ou privadas e as instituições particulares de 

solidariedade social que se dedicam à promoção e protecção da saúde; 

o Subsistemas de saúde.  

 

Como se compreende intuitivamente, as preocupações originadas em cada um 

destes grupos de entidades reguladas são diferentes, conforme a sua natureza, em 

sede de discussão e aprovação do diploma que regulamenta a actividade 

reguladora, será suscitada a abordagem específica a cada um destes elementos. 

 

I.4 Notas sobre o método de planeamento 

 

Conforme referido no início deste documento, a actividade reguladora, 

principalmente em saúde, é relativamente recente nos países nossos parceiros, 

não existindo um caminho fundamentado na evidência que seja facilmente 

adoptável. Nem, mesmo que tal acontecesse, se procura ceder à tentação fácil de 

importar conceitos e modelos, sem antes os testar junto do agentes nacionais e os 

adaptar à própria natureza sui generis de Portugal. 

Não se pretende, de forma nenhuma, defender uma perspectiva nacionalista 

injustificável, mas de uma ponderação cautelosa, respeitando as firmes convicções 

dos portugueses, que vise acompanhar as reformas, e o funcionamento do 
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sistema, e assegurar que não são feridos princípios e direitos em que os cidadãos 

em geral se revêem, obtendo-se um melhor bem estar social. 

Dado este enquadramento, optou-se por definir linhas orientadoras da actividade 

que se pretende, e é exigível, que a ERS desempenhe, mas suficientemente 

flexível para o seu ajustamento à sensibilidade dos agentes, procurando as mais 

vastas fontes de apoio social, promovendo o diálogo, recrutando o apoio dos 

melhores pensadores na matéria à medida que tal se revele necessário. 

Alguma indefinição sobre os meios que serão disponibilizados e forma como se 

poderão gerir prejudicou a apresentação deste documento mais cedo. Neste 

momento, apesar de existirem ainda situações a necessitar de clarificação, 

entendeu-se que existem já os meios mínimos para se propor um plano de 

actividades que, todavia, hipoteca o seu cumprimento, às condições que vierem a 

ser concedidas e que ainda não estão reunidas. 

 

 

II OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS 

II.1 Envolvente previsível condicionante da actuação da ERS 

 

No referente à envolvente que possa condicionar a actuação da ERS, prevê-se que 

as reformas em curso no universo da saúde � designadamente a criação da rede 

de cuidados primários, de cuidados hospitalares e de cuidados continuados � 

associadas à natureza empresarial da gestão de algumas unidades de saúde, 

possa de algum modo tornar premente a eficácia da actividade reguladora na 

saúde. Esta situação poderá colocar constrangimentos ao plano de 

desenvolvimento sereno e participado aqui exposto, dado que as situações que 

requeiram a intervenção da ERS podem ser suficientemente ponderosas, e 

urgentes, que sobre elas se tenha que decidir antes de consolidado o projecto. 

Outra sede de constrangimento é a expectativa que se criou na opinião pública, e 

nos parceiros sociais, que têm manifestado o seu desejo de ver esta entidade 

iniciar a sua actividade. O caso mais recente, revelador deste interesse, foi a 
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conferência de imprensa de um representante de uma ordem profissional, para 

manifestar a sua apreensão pelo atraso no inicio de funções da ERS. 

Também concorre para dificultar o processo a inexperiência que o próprio sector 

tem na regulação do mercado, principalmente o sector privado, independentemente 

da actividade que tem sido desenvolvida parcelarmente por outras instituições que 

têm essa responsabilidade. 

A própria localização da ERS, no Porto, inquestionável quanto ao seu interesse 

político, poderá provocar alguns obstáculos na sua relação com os seus parceiros, 

dado que estão, na esmagadora maioria, sediados em Lisboa. 

Outro factor que poderá condicionar a actividade da ERS será a adesão dos 

parceiros institucionais, que não temos qualquer razão para antever de forma que 

não seja cordial e colaboradora, da mesma forma como a ERS pretende com eles 

colaborar na prossecução do interesse público. 

Entendem-se estes constrangimentos numa perspectiva legitima e motivadora, aos 

quais urge dar resposta, e nesse sentido serão desenvolvidos todos os esforços. 

Não se pode, todavia, ignorar que a não publicação, até ao momento, da portaria 

regulamentadora dos serviços da ERS e das taxas aplicar aos regulados, poderá 

atrasar alguns passos a serem dados e que não poderão ser executados sem 

previamente existir uma clarificação legislativa que garanta a transparência do 

processo e a sua devida publicitação. 

 

 

II.2 Orientações legais e estatutárias no curto prazo e longo prazo 

 

A Entidade Reguladora da Saúde foi criada pelo Dec. Lei 309/2003, já citado, que 

enumera as suas obrigações e competências, das quais se enumeram algumas, 

que não dispensa a consulta do DIÁRIO DA REPÚBLICA � I SÉRIE-A,N.º 284, de  

10 de Dezembro de 2003. pp.  8329 a 8338: 
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Artigo 2. º Natureza e regime jurídico 

1 - A ERS é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia 

administrativa e financeira e de património próprio. 

Artigo 3.º Objecto 

A ERS tem por objecto a regulação, a supervisão e o acompanhamento, nos 

termos previstos no presente diploma, da actividade dos estabelecimentos, 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde.  

Artigo 4.º Independência 

A ERS é independente no exercício das suas funções, no quadro da lei, sem 

prejuízo dos princípios orientadores da política de saúde fixada pelo Governo, 

nos termos constitucionais e legais, e dos actos sujeitos a tutela ministerial nos 

termos previstos na lei e no presente diploma. 

Artigo 6.º Atribuições 

1 - As atribuições da ERS compreendem a regulação e a supervisão da 

actividade e funcionamento dos estabelecimentos, instituições e serviços 

prestadores de cuidados de saúde, no que respeita ao cumprimento das suas 

obrigações legais e contratuais relativas ao acesso dos utentes aos cuidados de 

saúde, à observância dos níveis de qualidade e à segurança e aos direitos dos 

utentes.  

2 - Constituem atribuições da ERS: 

a) Defender os interesses dos utentes; 

b) Garantir a concorrência entre os operadores, no quadro da prossecução dos 

direitos dos utentes;  

c) Colaborar com a Autoridade da Concorrência na prossecução de atribuições 

relativas a este sector;  

d) Desempenhar as demais funções que por lei lhe sejam atribuídas. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, incumbe ainda à ERS dar 

parecer, a pedido do Governo, sobre:  

a) Os contratos de concessão e gestão que envolvam as actividades de 

concepção, construção, financiamento, conservação e exploração de instituições 
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e serviços, ou suas partes funcionalmente autónomas com responsabilidade 

pelas prestações de cuidados de saúde;  

b) Outros modelos inovadores de gestão subjacentes à prestação de cuidados 

de saúde;  

c) Os acordos, contratos e convenções subjacentes ao regime das convenções; 

d) Os requisitos e as regras de licenciamento das entidades prestadoras de 

cuidados de saúde, respectivamente do sector social, privado e cooperativo;  

e) Os requisitos e as regras relativos ao exercício da actividade seguradora por 

entidades autorizadas a explorar o ramo «Doença».  

Artigo 8.º Entidades sujeitas a regulação 

1 - Estão sujeitos à regulação da ERS, no âmbito das suas atribuições e para 

efeitos deste diploma, sendo considerados operadores:  

a) As entidades, estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de 

cuidados de saúde, integrados ou não na rede de prestação de cuidados de 

saúde, independentemente da sua natureza jurídica;  

b) As entidades externas titulares de acordos, contratos e convenções; 

c) As entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos 

sectores social e privado, incluindo a prática liberal;  

d) As associações de entidades públicas ou privadas e as instituições 

particulares de solidariedade social que se dedicam à promoção e protecção da 

saúde, ainda que sob a forma de pessoa colectiva de utilidade pública 

administrativa e desenvolvem a respectiva actividade no âmbito da prestação de 

serviços de cuidados de saúde ou no seu apoio directo;  

e) Os subsistemas de saúde. 

2 - Não estão sujeitos à regulação da ERS: 

a) Os profissionais de saúde no âmbito das atribuições das respectivas ordens 

ou associações profissionais;  

b) Os estabelecimentos e serviços sujeitos a regulação sectorial específica. 

3 - A ERS exerce as suas funções no território do continente, sem prejuízo do 

estabelecimento de protocolos entre o Governo e os serviços de saúde das 

Regiões Autónomas.  
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Artigo 25.º Objectivos da regulação 

1 - São objectivos da actividade reguladora da ERS, em geral: 

a) Assegurar o direito de acesso universal e igual a todas as pessoas ao serviço 

público de saúde;  

b) Garantir adequados padrões de qualidade dos serviços de saúde; 

c) Assegurar os direitos e interesses legítimos dos utentes. 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior incumbe à ERS: 

a) Zelar pelo respeito da liberdade de escolha nas unidades de saúde privadas; 

b) Promover a garantia do direito de acesso universal e equitativo aos serviços 

públicos de saúde;  

c) Prevenir e combater as práticas de indução artificial da procura de cuidados 

de saúde;  

d) Prevenir e punir as práticas de rejeição discriminatória ou infundada de 

pacientes nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS).  

3 - No domínio da garantia de qualidade incumbe à ERS: 

a) Avaliar os padrões e indicadores de qualidade subjacentes aos cuidados de 

saúde prestados e verificar a sua aplicação;  

b) Acompanhar o cumprimento das obrigações inerentes à acreditação dos 

estabelecimentos e serviços.  

4 - Em matéria de defesa dos direitos e interesses legítimos dos utentes 

incumbe à ERS:  

a) Propor critérios básicos relativos à «Carta dos direitos dos utentes» dos 

serviços de saúde e proceder ao registo desta;  

b) Zelar pelo respeito dos preços administrativamente fixados ou 

convencionados no SNS.  

Artigo 26.º Poderes regulamentares 

No exercício de poderes de regulamentação sobre os serviços e entidades 

sujeitas à sua actividade reguladora incumbe à ERS:  

a) Emitir recomendações e directivas; 
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b) Zelar pelo cumprimento dos regulamentos de segurança e qualidade próprios 

dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde;  

c) Zelar pelo cumprimento dos códigos de conduta, manuais de boas práticas e 

«cartas de direitos dos utentes» dos estabelecimentos e serviços.  

Artigo 27.º Poderes de supervisão 

No exercício dos seus poderes de supervisão incumbe à ERS: 

a) Efectuar os registos legalmente exigidos, conceder autorizações e 

aprovações nos casos legalmente previstos, emitir ordens e instruções, bem 

como recomendações ou advertências, sempre que tal seja necessário;  

b) Fiscalizar a aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis às 

actividades sujeitas à sua regulação. 

Artigo 28.º Poderes sancionatórios 

1 - No exercício dos seus poderes sancionatórios incumbe à ERS: 

a) Desencadear os procedimentos sancionatórios em caso de infracções 

administrativas, adoptar as necessárias medidas provisórias e aplicar as devidas 

sanções;  

b) Denunciar às entidades competentes as infracções cuja punição não caiba na 

sua competência.  

2 - A ERS pode ainda propor, no âmbito das atribuições definidas no artigo 6.º, a 

suspensão ou revogação da licença dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde do sector privado.  

Artigo 29 º Registos e ficheiros 

Incumbe à ERS proceder ao registo público das seguintes entidades: 

a) Entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do sector 

privado;  

b) Entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos 

sectores social e cooperativo;  

c) Entidades e estabelecimentos convencionados. 

Artigo 30.º Promoção e defesa da concorrência 
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1 - Compete à ERS promover o respeito pela livre concorrência nas actividades 

sujeitas à sua regulação.  

2 - Compete à ERS colaborar com a Autoridade da Concorrência, de harmonia 

com o disposto na Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, devendo as modalidades 

dessa cooperação ser estabelecidas por protocolo.  

Artigo 31.º Conflitos entre operadores 

A fim de promover a resolução de conflitos entre operadores sujeitos à sua 

regulação, ou entre eles e os seus clientes ou terceiros, cabe à ERS efectuar 

acções de conciliação ou arbitragem sempre que tal esteja previsto na lei e 

mediante solicitação dos interessados.  

Artigo 32.º Queixas e reclamações dos utentes 

1 - Todos os operadores sujeitos à actividade reguladora da ERS são obrigados 

a ter à disposição dos seus utentes um formulário, de modelo por ela aprovado, 

para colher a sua opinião sobre os serviços recebidos.  

2 - Todos os operadores prestadores de cuidados de saúde são obrigados a ter 

um livro de reclamações em cada serviço e a registar as reclamações e queixas 

avulsas dos utentes, devendo decidi-las no prazo de 30 dias, bem como a enviar 

mensalmente cópias das reclamações recebidas à ERS.  

Artigo 33.º Obrigações dos operadores quanto à informação 

1 - Incumbe aos operadores prestar à ERS toda a cooperação que esta lhes 

solicite para o cabal desempenho das suas funções, designadamente as 

informações e documentos que lhe sejam solicitados, os quais devem ser 

fornecidos no prazo máximo de 30 dias, salvo se outro prazo menor for 

estabelecido por motivos de urgência.  

2 - A ERS pode proceder à divulgação das informações obtidas, sempre que 

isso seja relevante para a regulação do sector, salvo se a ela, 

fundamentadamente, o operador se opuser.  

Artigo 42.º Controlo jurisdicional 

1 - A actividade da ERS de natureza administrativa fica sujeita à jurisdição 

administrativa, nos termos da respectiva legislação.  

2 - As sanções por infracções contra-ordenacionais são impugnáveis, nos 

termos gerais, junto dos tribunais judiciais.  
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3 - Das decisões proferidas no âmbito da resolução arbitral de litígios cabe 

recurso para os tribunais judiciais, nos termos previstos na lei. 

Artigo 60.º Sigilo 

1 - Os titulares dos órgãos da ERS e respectivos mandatários, bem como o seu 

pessoal, independentemente da natureza jurídica do respectivo vínculo, estão 

especialmente obrigados a guardar sigilo dos factos vindos ao seu 

conhecimento por virtude do exercício das suas funções.  

2 - A violação do sigilo constitui infracção grave para efeitos de responsabilidade 

disciplinar, independentemente da eventual responsabilidade civil e penal 

correspondentes. 

 

II.3 Estratégia de implementação das medidas  

 

Num mercado complexo como a saúde não é possível trabalhar de forma isolada, 

ignorando o contributo que já foi dado e que potencialmente será de esperar de 

todos os agentes, que encaramos como parceiros neste desafio. 

Identificamos como parceiros privilegiados, além do Ministério da Saúde, de quem 

temos merecido todo o apoio, as Administrações Regionais de Saúde, verdadeiros 

pilares do Serviço Nacional de Saúde e indispensáveis para a gestão mais eficaz e 

eficiente dos serviços de saúde dada a sua natureza descentralizada; a Inspecção 

Geral da Saúde, cuja experiência na função de fiscalização e inspecção será 

fundamental num trabalho conjunto que se espera vir a desenvolver, a Direcção 

Geral da Saúde, entidade que tem desenvolvido função normativa no sector da 

saúde, do IGIF, além das ordens profissionais e outras associações 

representativas dos profissionais do sector. 

Também o INFARMED, que tem desenvolvido acção meritória na regulação do 

subsector do medicamento, será uma indispensável fonte de experiência. 

Pretende-se ainda ter uma relação muito forte com associações de defesa dos 

consumidores, e outras entidades que os representem, cuja opinião nos será muito 
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valiosa para ajustar as nossas intervenções às reais necessidades e expectativas 

manifestadas. 

Esperamos manter uma estreita colaboração com a Autoridade da Concorrência, 

nas matérias que sejam comuns, bem como relacionar-nos com as outras 

reguladoras sectoriais. 

Consideramos ainda como parceiros todas as entidades reguladas, dado que 

acreditamos que existe uma partilha comum do desejo de participar num sistema 

de saúde que responda de forma mais efectiva e melhore o bem estar social. 

Reputamos o interesse e colaboração de todos estes parceiros, como factor 

indispensável para o êxito da função reguladora do sector das saúde. 

Na construção de uma base de conhecimento sólida e partilhada, pretendemos 

procurar a colaboração de eminentes peritos nesta área, nomeadamente o apoio 

de instituições de ensino superior, no desenvolvimento de projectos de 

investigação sobre matérias de regulação ou do sector da saúde. 

Procurar-se-á ainda manter contactos com entidades internacionais, cuja 

experiência ou funções poderão interessar à ERS. 

Iniciar o capítulo de estratégia da ERS pela enumeração da relação com a 

sociedade é a melhor imagem que se poderá apresentar da forma de actuação que 

se pretende adoptar. 

Defende-se que a participação de todos interessados, por forma a obter uma 

regulação consensual na identificação dos problemas, e dos processos de os 

resolver, é a estratégia essencial para uma regulação partilhada, em que todos se 

revejam. 

Este objectivo passa pela partilha permanente de informação que habilite os 

agentes a tomarem as melhores decisões, sem prejudicar o interesse comum, 

sustentada num sistema de informação eficaz e disponível. Essa é a ferramenta 

básica da estratégia. 

A operacionalização desta estratégia desenrolar-se-á pela identificação dos 

problemas, estudo da sua importância e efeitos, enumeração dos processos de 
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resolução e avaliação do seu impacto e implementação da solução considerada 

mais vantajosa para o sistema. 

Posteriormente serão feitas avaliações do resultado das medidas adoptadas e 

corrigidas, se necessário. 

Estes passos serão desenvolvidos por cada um dos departamentos da ERS que 

deverão, sempre que possível, auscultar os parceiros que se considerem elegíveis, 

sem prejudicar a oportunidade da resolução do problema. 

Para apoio a estes departamentos existirão comissões de peritos, que serão 

consultadas sempre que necessário, e cuja opinião será fundamental para a 

decisão. 

Todo o processo de relacionamento com os interessados estará regulamentada no 

regulamento interno de que se espera aprovação, brevemente, que garante a 

transparência dos processos. 

Finalmente existirá uma página na Internet, onde serão disponibilizadas todas as 

informações de interesse geral, que será o veículo preferencial no relacionamento 

da ERS com a sociedade em geral. 

Naturalmente que a eficácia das linhas de orientação estratégicas propostas neste 

Plano de Actividades pressupõe que o início de funções se desenrola de acordo 

com as previsões mais optimistas. Isto é, que não apenas o orçamento proposto é 

aprovado, como outros instrumentos essenciais ao normal desenvolvimento da 

actividade da ERS são igualmente aprovados pela tutela. Desde logo, o 

regulamento interno, a portaria que define o montante das tarifas a aplicar aos 

operadores públicos, privados e sociais, bem como o quadro de pessoal da ERS.  

 

III ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

III.1 Linhas de desenvolvimento e programas de actividade 

 

No Regulamento Interno proposto, que aguarda aprovação, define-se a existência 

de uma organização de natureza funcional, sem prejuízo da adopção do modelo 
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matricial quando tal se justifique, para o que estão previstas equipas de projecto 

suficientemente flexíveis para se moldarem às necessidades emergentes. 

A perspectiva funcional surge, neste momento de inicio de actividades, pela 

preocupação de potenciar sinergias das capacidades técnicas de cada elemento, 

na sua área cientifica, para desenvolver projectos comuns e criar um núcleo de 

formação dos elementos a recrutar. 

Assim a ERS divide-se em três departamentos (em anexo), para os quais se 

atribuiu o respectivo pelouro a um membro do Conselho Directivo, a saber: 

Departamento de protecção da qualidade e direitos dos cidadãos, sob 

responsabilidade do Presidente do CD: Rui Manuel L. Nunes. 

Departamento de acompanhamento do sistema de saúde e defesa do acesso e da 

concorrência, sob responsabilidade do vogal do CD: Paulo A. Pinheiro de Freitas. 

Departamento de supervisão e intervenção jurídica, sob responsabilidade do vogal 

do CD: José J. Cordeiro Tavares. 

Cada um destes departamentos prossegue uma parte das funções da ERS, sem 

prejuízo da componente sinergética e uniforme que será garantida pelo Conselho 

Directivo, e como tal se apresentam os seus planos de actividade: 

A indefinição momentânea sobre os instrumentos que serão fundamentais para a 

acção da ERS leva a que se não apresentem programas devidamente 

calendarizados, todavia todas as actividades expressas deverão ser iniciadas ainda 

em 2004, ou o mais tardar em 2005, não sendo todavia passíveis de conclusão no 

período em causa, pois se tratam de actividades estruturantes, que decorrerão 

enquanto a ERS exercer a sua função. 

       

III.2 Protecção da Qualidade e Segurança e Direitos dos Cidadãos 

 

No que diz respeito à garantia da qualidade, segurança e direitos dos cidadãos, a 

Entidade Reguladora da Saúde deverá: 
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 Avaliar os padrões e indicadores de qualidade subjacentes aos cuidados de 

saúde prestados e verificar a sua aplicação;  

 Zelar pelo cumprimento dos regulamentos de segurança e qualidade; 

 Acompanhar o cumprimento das obrigações inerentes à acreditação dos 

estabelecimentos e serviços; 

 Garantir os adequados padrões de qualidade dos serviços de saúde;  

 Assegurar os direitos e interesses legítimos dos cidadãos; 

 Acompanhar as queixas e reclamações dos cidadãos;  

 Zelar pelo cumprimento dos códigos de conduta; 

 Avaliar casuísticamente  todos os acontecimentos que possam ser susceptíveis 

de prejudicar os direitos dos cidadãos; 

 Avaliar a satisfação dos cidadãos (perspectiva das reclamações e sugestões) 

em canais próprios já implementados ou a implementar; 

 Gerir a relação com os cidadãos que participem activamente com sugestões ou 

reclamações sobre os cuidados que lhes foram prestados; 

 Responder aos cidadãos que se dirijam à ERS para colocar os seus problemas. 

 

Com o objectivo de definir, implementar e consolidar a estrutura e actividades da 

ERS no domínio específico da qualidade, segurança e direitos dos cidadãos, assim 

como operacionalizar a sua actuação junto dos operadores, é proposto um plano 

estratégico de actividades para o final de 2004 e 2005 tendo em atenção todas as 

partes interessadas. O propósito é obter dados e informações relevantes para a 

definição da estratégia de actuação da ERS em matéria de qualidade, segurança e 

direitos dos cidadãos de forma a suportar o planeamento estratégico associado. 

Posteriormente, e ao nível das actividades da ERS, deverão ser identificados quais 

os meios e recursos necessários para concretizar as acções propostas, planear 

essas acções e acompanhar a sua realização de forma a potenciar o cumprimento 

do propósito e objectivos identificados, bem como definir quais os intervenientes e 

responsabilidades envolvidas. Com o objectivo de definir, implementar e consolidar 
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a estrutura e actividades da ERS no domínio da qualidade, segurança e direitos 

dos doentes é proposto: 

FASE 1:  Identificar, analisar e caracterizar a envolvente nacional em termos de 

padrões e indicadores actuais do sistema de saúde, bem como dos prestadores de 

cuidados de saúde contemplados no âmbito das atribuições da ERS e analisar ao 

enquadramento internacional em termos de actividades de regulação na área da 

saúde. Esta fase tem por propósito último o fornecimento de dados e informações 

relevantes para a definição da estratégia de actuação da ERS em matéria de 

qualidade, segurança e direitos dos doentes e suportar o planeamento estratégico 

associado. 

FASE 2: Desencadear a definição estratégica de actuação e o estabelecimento 

de procedimentos e metodologias de trabalho e de inter-relação com todas as 

partes interessadas que potenciem a operacionalização e cumprimento das 

vertentes e medidas estratégicas de actuação. Esta fase de actividades (da 

responsabilidade da ERS) inclui ainda a realização de actividades de verificação e 

avaliação do cumprimento de padrões, indicadores, recomendações, directrizes, 

regulamentos, códigos de conduta, manuais de boas práticas e �cartas de direitos 

dos utentes� e a divulgação de resultados (ainda que parciais nesta 1ª Fase de 

actuação). 

FASE 3: São propostas actividades �chave� em termos de actuação dos 

prestadores de cuidados de saúde contemplados nas atribuições de regulação e a 

sua interacção com as actividades da ERS. Considera-se que só através da 

sistematização, consistência e alinhamento das diferentes fases de actividades (da 

ERS e dos prestadores de cuidados de saúde - PCS) se poderá alcançar o 

cumprimento e desenvolvimento sustentável das atribuições de regulação. 

 

Assim, é proposto um planeamento de concretização de cada actividade da 

responsabilidade da ERS, suportado pelos seguintes pressupostos: 

 

 Entrada em funcionamento da ERS em Setembro/Outubro de 2004; 
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 Divulgação e comunicação de critérios (ex: padrões, indicadores, 

recomendações, directrizes e �carta de direitos dos utentes�, �) até 6 meses após 

a entrada em funcionamento da ERS; 

 Actividades de avaliação e verificação de aplicação e cumprimento 12 meses 

após a entrada em funcionamento da ERS (com eventual divulgação/comunicação 

de resultados).  

 

Cabe, agora, um detalhe de cada uma das actividades identificadas, da 

responsabilidade da ERS. Deverão ser, posteriormente e ao nível das actividades 

da responsabilidade da ERS, identificados quais os meios e recursos necessários 

para concretizar as acções propostas, planear essas acções e acompanhar a sua 

realização de forma a potenciar o cumprimento do propósito e objectivos 

identificados, bem como definir quais os intervenientes e responsabilidades 

envolvidas. 

 

III.2.1 Determinação do enquadramento nacional e internacional 

Propósito/Objectivos: 

1. Caracterização do Sistema de Saúde Português, tendo em atenção o domínio 

público, privado e social; 

2. Identificação dos organismos nacionais e internacionais que estão envolvidos 

no desenvolvimento de projectos na área da qualidade e segurança na saúde; 

3. Caracterização de programas nacionais promotores do desenvolvimento da 

qualidade e segurança e direitos dos cidadãos na saúde; 

4. Caracterização dos projectos desenvolvidos na área da qualidade e segurança 

e direitos dos cidadãos na saúde; 

5. Identificação do enquadramento normativo e legal nestes domínios. 

 

Acções: 
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 Realização de um levantamento de todas as entidades prestadoras de cuidados 

de Saúde: hospitais, centros de saúde e suas extensões, clínicas e consultórios 

privados, laboratórios clínicos, de diagnóstico e de terapêutica, instituições de 

solidariedade social com prestação de cuidados de saúde; 

 Realização de um levantamento de todas as entidades prestadoras de cuidados 

de saúde que se encontram a desenvolver projectos na área da qualidade e 

segurança; 

 Realização de um levantamento das entidades nacionais que estão envolvidas 

no desenvolvimento de projectos na área da qualidade e segurança, mais 

especificamente na Saúde (determinado as suas atribuições, responsabilidades, 

projectos, e parcerias). A título de exemplo: Ministério da Saúde, Gabinete de 

Modernização e Recursos da Saúde, Administrações Regionais de Saúde, 

Direcção Geral de Saúde, Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Instituto 

da Qualidade em Saúde, Ordens Profissionais, Sindicatos Profissionais, 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde, Instituto Português da Qualidade, 

Entidades certificadoras, Instituições de Ensino Profissional e Superior, 

Associações de doentes e organizações não governamentais (ONG) com 

actividade na protecção dos utentes,  Instituto do Consumidor, Instituto Nacional de 

Saúde, IDICT; 

 Realização de um levantamento das entidades internacionais que desenvolvem 

projectos na área da qualidade e segurança, no domínio da Saúde (ou não) 

incluindo a sua caracterização, atribuições, responsabilidades, projectos, parcerias 

estabelecidas no âmbito nacional e internacional. A título de exemplo: King�s Fund  

and Healthcare Quality Service (KF-HQS), European Foundation for Quality 

Management (EFQM), International Society for Quality in Healthcare, Inc. (ISQua), 

Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), National 

Committee for Quality Assurance (NCQA), American Society for Quality (ASQ), 

Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ); 

 Realização de um levantamento de entidades internacionais congéneres da 

ERS nomeadamente no atinente à sua caracterização, atribuições, 

responsabilidades, projectos, parcerias; 
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 Realização de um levantamento de programas nacionais e internacionais 

desenvolvidos no âmbito da saúde que fomentem a aplicação de ferramentas de 

gestão da qualidade, segurança e direitos dos cidadãos, designadamente no que 

se refere ao âmbito de aplicação, entidades promotoras, caracterização. A título de 

exemplo: Plano Nacional de Saúde ou Programa Operacional Saúde XXI; 

 Realização de um levantamento dos projectos desenvolvidos por entidades 

nacionais na área da qualidade e segurança. Nomeadamente no que se refere à 

identificação, caracterização, análise das valências, análise de relatórios existentes 

(ex. solicitação às entidades responsáveis), cruzamento dos projectos/modelos 

aplicados; 

 Realização de um levantamento dos projectos desenvolvidos por entidades 

internacionais na área da qualidade e segurança. E proceder à sua identificação, 

caracterização, análise das valências; 

 Realização de um levantamento das entidades especialistas na pesquisa, 

selecção e actualização de normas e legislação nas referidas áreas; 

 Criação de uma base de dados com esta informação, tendo em atenção a 

caracterização, âmbito de aplicação. 

    

III.2.2 Diagnóstico dos padrões e indicadores de qualidade e segurança actuais 

Esta actividade é contínua, sendo efectuado o primeiro levantamento durante o 

último trimestre de 2004 e o primeiro semestre de 2005.  

 

Propósito/Objectivos: 

1. Caracterização dos padrões e indicadores nacionais de qualidade e segurança; 

 2. Identificação de indicadores e metas internacionais, no âmbito da qualidade e 

segurança, na área da Saúde. 

 

Acções: 
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 Identificação dos padrões e indicadores nacionais de qualidade e segurança: 

padrões e indicadores macro, padrões e indicadores micro, subjacente a cada 

projecto/modelo em desenvolvimento; 

 Identificação de padrões e indicadores a atingir no âmbito da Comunidade 

Europeia e de acordos estabelecidos internacionalmente, definidos por organismos 

como por exemplo, a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

III.2.3 Identificação do âmbito e alcance de actuação da ERS 

 (no domínio da qualidade,  segurança e direitos dos doentes) 

Propósito/Objectivos: 

1. Caracterização do âmbito e alcance de actuação da ERS no domínio da 

qualidade e segurança, e direitos dos doentes. 

 

Acções: 

 Análise da legislação aplicável à ERS e às entidades nacionais promotoras do 

desenvolvimento da qualidade, segurança e direitos dos doentes; 

 Promoção de reuniões de trabalho com as referidas entidades. 

 

III.2.4 Envolvimento e colaboração com outras partes interessadas 

 (para a definição estratégica e realização de benchmarking, a nível nacional e 

internacional) 

Propósito/Objectivos: 

1. Envolvimento das partes interessadas na definição estratégica da ERS; 

2. Promoção de programas de Benchmarking com entidades congéneres da ERS. 

 

Acções: 
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 Estabelecimento de contactos para o desenvolvimento de parcerias de 

actuação com entidades nacionais e internacionais, anteriormente identificadas, 

incluindo as entidades prestadoras de cuidados de saúde; Calendarização de 

reuniões; Visitas programadas; 

 Estabelecimento de contactos com entidades congéneres da ERS e 

calendarização de programas de Benchmarking e desenvolvimento de 

metodologias de intercâmbio de informação. 

 

III.2.5 Definição de medidas estratégicas de actuação da ERS 

Propósito/Objectivos: 

1. Identificação de medidas de actuação da ERS; 

2. Identificação das metodologias de implementação das medidas de actuação da 

ERS; 

 3. Desenvolvimento de objectivos e metas a médio e longo prazo. 

 

Acções: 

 Estabelecer o conjunto de medidas de actuação da ERS; 

 Definição e implementação de um sistema de gestão da qualidade na ERS; 

 Desdobramento de objectivos pelas equipas de trabalho, realização de um 

plano de actividades. 

 

III.2.6 Elaboração de recomendações e directivas  

Propósito/Objectivos: 

 1. Criação de recomendações e directivas para os prestadores de cuidados de 

saúde; 

 2. Criação de sugestões de metodologias de implementação das recomendações 

e directivas desenvolvidas. 



ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 
Aprovada pelo DL nº309/2003, de 10 de Dezembro 

 32 

 

Acções: 

 Criação de recomendações e directivas macro; 

 Criação de grupos de trabalho por área de actividade (hospitais, centros de 

saúde,) ; 

  3. Desenvolvimento de sugestões de metodologias de implementação das 

recomendações e directivas para cada sector de actividade. 

 

III.2.7 Benchmarking para a elaboração de recomendações e directivas 

Propósito/Objectivos: 

1. Estabelecimento de cúrias técnicas com as valências necessárias; 

2. Promoção de programas de Benchmarking. 

 

Acções: 

 Estabelecimento de contactos com entidades nacionais e internacionais, 

anteriormente identificadas; 

 Calendarização de reuniões, visitas programadas, criação de bolsa de 

especialistas nacionais e internacionais; 

 Atribuição de funções e responsabilidades, estabelecimento de contactos, 

calendarização de reuniões, visitas programadas. 

 

III.2.8 Divulgação das recomendações e directivas  

(e comunicação com os prestadores) 

Propósito/Objectivos: 

 1. Divulgação e comunicação das recomendações e directivas desenvolvidas aos 

prestadores de cuidados de saúde; 
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2. Promoção de programas de sensibilização e consciencialização na área da 

qualidade e segurança. 

 

Acções: 

 Estabelecimento, entre a ERS e os prestadores de cuidados de saúde, de 

canais de comunicação, regras de comunicação, mecanismos de feedback, etc.; 

 Estabelecimento de protocolos com entidades para desenvolver os programas 

de sensibilização e consciencialização. 

 

III.2.9 Avaliação e verificação do cumprimento de recomendações e directivas  

Propósito/Objectivos: 

1. Estabelecimento de metodologias de avaliação e verificação da aplicação e 

cumprimento de recomendações e directivas; 

2.  Operacionalização das metodologias na ERS e junto dos prestadores de 

cuidados de saúde. 

 

 

Acções: 

 Identificação das metodologias de avaliação e verificação da aplicação e 

cumprimento (inquéritos, auditorias, análise das reclamações); 

 Criação de uma bolsa de especialistas nacionais e internacionais para proceder 

à avaliação junto dos prestadores de cuidados de saúde; 

 Desenvolvimento, juntamente com outras entidades, se relevante, de 

procedimentos, programas de auditorias, e inquéritos de satisfação. 

 Desenvolvimento de base de dados com as reclamações obtidas nos diferentes 

prestadores de cuidados de saúde; 
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 Criação de um mecanismo que possibilite ao utente proceder a reclamações 

directamente à ERS, se achar pertinente. 

 

III.3 Acompanhamento do sistema de saúde e defesa do acesso e da 
concorrência 

 

Não existem referências para o trabalho da ERS, de regulação em saúde, embora, 

por analogia, se possa recorrer à integração de experiências de outras instituições 

que têm desenvolvido a sua actividade de regulação em Portugal ou serviços que 

têm vindo a intervir em algumas áreas que agora estão sob intervenção desta 

Entidade, bem como as experiências internacionais, adaptáveis com os 

necessários ajustamentos. 

Por este motivo, o trabalho da ERS a desenvolver no período de 2004/05, revestir-

se-á de características experimentais, enriquecendo o conhecimento gradualmente 

e na exacta medida em que a sua intervenção se vai concretizando.  

Apesar de se pretender respeitar escrupulosamente princípios de prudência, 

naturalmente exigíveis para o nível de responsabilidade que a Entidade 

Reguladora da Saúde assume, imbui-nos um espírito de humildade face às 

expectativas criadas na sociedade e as modestas capacidades disponíveis no 

início da actividade, que recomenda acções ponderadas e fundamentadas, 

posições preventivas em oposição às medidas sancionatórias, e extensa parceria 

com outras entidades cuja experiência possa ser partilhada, enriquecendo a 

qualidade do trabalho a executar. 

Adopta-se como princípio fundamental do planeamento que agora se propõe, que 

as decisões se aproximem tendencialmente do óptimo, na directa proporção da 

quantidade e qualidade da informação disponível.  Correlacionando este facto com 

a consciência da necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de informação no 

sector da saúde, desenha-se como iniciativa básica a desenvolver no período em 

causa a participação activa no desenvolvimento dos sistemas de informação neste 
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sector, além, naturalmente, da criação de um sistema de informação interno que 

será partilhado com a sociedade. 

Subscreve-se e reforça-se, assim, o princípio de que a melhor forma de ajustar o 

sistema de saúde às necessidades dos cidadãos, possibilitando-lhes a capacidade 

de intervenção que constitucionalmente lhes está reservada, é permitir que sejam 

os interessados a julgá-lo, detendo tanto quanto possível a informação necessária 

para tal desiderato. 

Se a preocupação com as bases de conhecimento, internas e externas, é 

transversal aos projectos que agora se propõem, simultaneamente procurar-se-á 

criar condições para exercer uma influência positiva, quer a nível dos problemas 

que mais condicionam a equidade do sistema, como a dificuldade de acesso aos 

cuidados de saúde, quer  na relação entre os prestadores, por forma a conseguir a 

melhor combinação possível de oferta de cuidados para as necessidades 

população. 

 

Propõe-se, no âmbito do acompanhamento do sistema de saúde e defesa do 

acesso e da concorrência, prosseguir os seguintes objectivos gerais: 

 

A) Acompanhar, e participar, nos processos de resolução dos estrangulamentos 

do acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. 

B) Acompanhar o funcionamento dos sistemas de informação da saúde. 

C) Inventariar e analisar os instrumentos jurídicos de vinculação  dos prestadores 

com o SNS, bem como acompanhar as relações entre prestadores, públicos e 

privados, por forma a influenciar a melhor combinação de oferta de cuidados de 

saúde para as necessidades da população. 

D) Criar um sistema de informação interno da ERS, promovendo a divulgação da 

informação relevante a todos os potenciais interessados 

 

Naturalmente as características embrionárias que revestem a ERS neste momento, 

cujo desenvolvimento deverá decorrer de forma sustentada nos próximos 



ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 
Aprovada pelo DL nº309/2003, de 10 de Dezembro 

 36 

meses/anos, levam a que os objectivos específicos a propor para os anos de 

2004/05 sejam judiciosamente estabelecidos, equilibrando a necessidade de 

intervenção segura e fundamentada com a premência resultante das expectativas 

da população. 

Esta a principal razão de se adoptar um modelo de planeamento bianual, porque o 

que for feito no que resta do ano de 2004 e em 2005 apenas terá grande parte dos 

reflexos externos em anos seguintes, sendo, todavia, fundamental para o 

desempenho neste biénio, o trabalho que se conseguir implementar neste período 

inicial. 

Atente-se ainda que, o planeamento que agora se propõe depende umbilicalmente 

da capacidade de intervenção da ERS, quer pela sua oportuna dotação dos 

recursos necessários ( humanos, financeiros, físicos, normativos), quer pela 

colaboração das instituições e serviços públicos, ambos factores com dependência 

extrínseca a esta entidade. 

Conforme referido anteriormente, o cumprimento destas metas depende da 

oportunidade na aprovação de elementos fundamentais, já propostos e em análise 

pelas entidades competentes, bem como a sua aderência ao proposto.  

 

III.3.1 Direito ao acesso 

 

Respeitando os princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação, e 

ainda o direito, também constitucionalmente consagrado, que todos têm direito à 

protecção da saúde, é fundamental que os recursos existentes no sector da saúde 

sejam utilizados da melhor forma possível, majorando a resposta a  todos os 

cidadãos que deles necessitam, independentemente das suas condições 

económicas, sociais e culturais. 

È consabida a existência de dificuldades no acesso dos cidadãos aos cuidados de 

saúde, que se repercute de forma mais gravosa nas franjas mais desfavorecidas 

social e economicamente. Não se pode, também, deixar de ressalvar o esforço que 

tem sido feito para a resolução deste problema.  
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Atentos à discussão que a sociedade tem desenvolvido nesta área nos últimos 

anos, depara-se-nos uma necessidade prévia de conhecer, com rigor, a quantidade 

e qualidade das listas de espera, bem como as características conceptuais 

inerentes ao registo dos casos e sua gestão. 

Definem-se como objectivos específicos, nesta matéria: 

 

1. Conhecer as bases de dados do serviço nacional de saúde que evidenciem 

estrangulamentos da oferta de cuidados de saúde, emitindo os pareceres 

considerados adequados sobre a sua construção e gestão. 

2. Conhecer e acompanhar os processos adoptados pelo Governo para a 

resolução destes problemas, sejam extraordinários, sejam pela adaptação 

sustentada das capacidades da oferta. 

3. Contribuir para a clarificação de conceitos que permitam a avaliação das 

medidas adoptadas e a caracterização permanente da dimensão do problema. 

4. Contribuir para a clarificação de conceitos de avaliação do sistema 

5. Acompanhar a caracterização da actividade de prestação de cuidados de 

saúde, por prestador 

 

III.3.2 Sistemas de informação da saúde 

 

O desenho da estrutura de informação, e os processos conducentes à sua recolha, 

tratamento e divulgação são, na saúde como em qualquer outro sector, a espinha 

dorsal do sistema. 

Sem informação, a racionalidade das decisões é afectada, a eficácia prejudicada e 

a eficiência dificilmente alcançável, estes desideratos são imprescindíveis numa 

organização tão complexa como o Serviço Nacional de Saúde e aquela ferramenta 

indispensável deve revestir contornos de reconhecida validade e fiabilidade, bem 

como caracterizar-se pela oportunidade na divulgação da informação, por forma a 

que dela se retirem consequências exequíveis. 
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Não se ignora que, apesar do esforço que tem sido desenvolvido nos últimos anos, 

ainda existem inúmeras reservas à informação disponível no sector da saúde, que 

a ERS procurará contribuir para aperfeiçoar, através do acompanhamento dos 

instrumentos de recolha de informação e seu tratamento, promovendo a 

transparência pela consulta tão exaustiva quanto possível dos dados absolutos e 

não apenas os indicadores. 

Eventualmente poderá revelar-se indicada alguma intervenção na clarificação de 

alguns conceitos que permitam uma mais fácil consulta da informação existente. 

Definem-se como objectivos específicos, nesta matéria: 

 

1. Acompanhar o sistema de informação do Ministério da Saúde, disponibilizando, 

ou recomendando a disponibilização, da informação suficiente e exacta, para a 

melhor escolha dos cidadãos face ao sistema de saúde. 

2. Criar uma página na Web onde se possa disponibilizar a informação 

considerada relevante para facilitar as melhores escolhas aos cidadãos e aos 

agentes prestadores. 

 

III.3.3 Acompanhamento do sistema de saúde 

 

Os desafios que se colocam ao sistema de saúde, como em outros países, criam 

tensões que têm merecido atenção e preocupação por parte da população e dos 

seus governantes. 

O governo propôs-se proceder a uma profunda reforma do Serviço Nacional de 

Saúde, no sentido de evoluir do conceito de SNS para um novo paradigma de 

Sistema Saúde misto, combinado e interligado, onde coexistam entidades públicas, 

privadas e sociais, que actuem em rede de modo integrado e orientadas para as 

necessidades dos utentes. (Programa do XVI Governo Constitucional) 

Segundo esta política procura-se atribuir orçamentos específicos de acordo com 

planos de contratualização com fixação de objectivos, proporcionar estímulos  
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incentivos aos profissionais de saúde, estabelecer parcerias e formas alternativas 

de gestão ou atribuir a cada cidadão o seu médico de família, para citar algumas 

das medidas. 

Todo este desenvolvimento, especialmente o que coloca maior ênfase na 

componente económica das decisões em saúde, merece um acompanhamento de 

perto, percebendo a cada momento se os resultados se aproximam, ou afastam, do 

interesse geral. 

Na sua função de acompanhamento, a ERS deverá discutir os recursos utilizados 

dentro desta esfera de interesse público, sem perder de vista a eficiência técnica e 

distributiva, bem como promover a discussão de processos para devolver aos 

cidadãos mais desfavorecidos um papel relevante na orientação do sistema de 

saúde, especialmente do Serviço Nacional de Saúde, compensando as assimetrias 

que os colocam em desvantagem no acesso aos serviços de saúde. 

Para este efeito identificam-se duas dimensões de análise: a performance do SNS 

e os instrumentos contratuais estabelecidos com outros prestadores para reforçar a 

cobertura da população. 

Definem-se como objectivos específicos, nesta matéria: 

 

1. Acompanhar a performance do Serviço Nacional de Saúde 

2. Estudar processos que visem a promoção de iniciativas de reorganização do 

sistema por forma a reduzir as desigualdades no acesso dos cidadãos. 

 

 

III.3.4 Gestão das bases de conhecimento 

 

Gerir o conhecimento por forma a permitir a melhores decisões é um dos objectivos 

fundamentais da ERS, quer a nível interno, quer na disponibilização de informação 

para o exterior. 
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Na dimensão teórica, cabe à ERS debruçar-se especialmente sobre a evolução da 

regulação em geral e da saúde em particular, não só como processo fundamental 

para a sua própria evolução, como também para permitir a maior transparência da 

sua actividade permitindo que todos os interessados conheçam as tendências mais 

relevantes nesta área e possam prever objectivamente quais as linhas dominantes 

da futura intervenção de regulação na saúde. 

Também na própria análise do sector da saúde, e especialmente da promoção da 

equidade, a ERS desempenhará um papel dinamizador, incentivando a discussão 

dos melhores modelos de organização do sistema de saúde e prevenir as 

disfunções dos modelos em vigor. 

Existindo já, nos serviços do Ministério da Saúde em particular e nas instituições 

ligadas ao ensino em geral, ampla prática de análise destes problemas, procurar-

se-á estabelecer parcerias com todas as instituições que estejam interessadas em 

colaborar deste desenvolvimento do conhecimento, dentro das linhas de 

intervenção em que a ERS se propõe intervir. 

Simultaneamente procurar-se-á disponibilizar toda a informação pertinente à 

população, e agentes prestadores, para que possam adoptar as melhores escolhas 

melhorando, assim, os resultados globais do sistema. 

Definem-se como objectivos específicos, nesta matéria: 

 

1. Criar e gerir uma base de dados técnicos sobre regulação, com consulta a 

disponibilizar a outras entidades, adesão a publicações com informações 

relevantes. 

2. Negociar processos de parcerias com instituições académicas, e outras, para o 

desenvolvimento do conhecimento. 

3. Estabelecer redes de cooperação com outras entidades do Ministério da Saúde 

ou outras de interesse relevante. 
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III.3.5 Defesa da concorrência 

 

A lógica conceptual de reformas orientadas para o fortalecimento da racionalidade 

económica dos agentes, nomeadamente a intenção de adoptar mecanismos de 

mercado, deve ser considerada com cautela, ajustando cada experiência de forma 

a não prejudicar a missão das instituições, defendendo a consciência social  

quando tal estiver em perigo. 

Nos mecanismos de mercado sobressai, como alavanca fundamental, a 

concorrência, sendo esta o instrumento promotor da maximização dos resultados 

do sistema e da mediação da justa apropriação de mais valias entre agentes 

prestadores e cidadãos utilizadores. 

As teorias económicas prevalecentes concordam que a concorrência deve ser 

defendida, por forma a dela se retirarem os seus melhores efeitos, evitando a 

concertação de prestadores ou o abuso de posições dominantes que possam 

prejudicar os legítimos interesses dos agentes. 

Cabe à função reguladora, logo à ERS, vigiar o funcionamento do sistema privado 

e social para que este funcione nas condições mais vantajosas para os cidadãos, 

intervindo sempre que se possam suscitar suspeitas que tal possa não acontecer. 

Define-se como objectivos específicos deste departamento, nesta matéria: 

 

1. Avaliar incidentes que prejudiquem a livre concorrência nas actividades 

reguladas  

2. Analisar os contratos, acordos e convenções existentes ( excepto seguros) 

3. Analisar as formas inovadoras de gestão subjacentes à prestação de cuidados 

de saúde. 
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III.4 Supervisão e Intervenção Jurídica 

 

As actividades deste Departamento, porque decorrem directa e imediatamente do 

Dec. Lei 309/2003, exigem uma prestação constante por parte dos seus 

responsáveis, pelo que devem ser tidas como intemporais. 

 

Pela própria natureza das coisas, destacamos, como o núcleo essencial das 

actividades (obrigações) deste Departamento, para 2004/05: 

 

- Proceder ao registo e gerir a base de dados dos registos de todos os operadores 

a regular; 

 

- Supervisionar o mercado segurador da saúde, nomeadamente quanto às 

cláusulas contratuais; 

 

- Acompanhar os procedimentos de licenciamento, a cargo de outras entidades 

com competências específicas; 

 

- Coordenar todas as acções de auditoria e fiscalização, sejam feitas por elementos 

da ERS, seja por parcerias com outras entidades; 

 

- Proceder à preparação de toda a regulamentação a emitir, bem como 

recomendações, em articulação com os outros departamentos; 

 

- Avaliar e propor resolução em todos os incidentes identificados, ou referenciados 

pelos outros departamentos, susceptíveis de aplicação de coimas ou outras 

penalidades; 
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- Apoiar juridicamente todos os actos da entidade reguladora da saúde; 

 

- Identificar os instrumentos jurídicos aplicáveis nas relações com prestadores; 

 

- Verificar a manutenção dos requisitos de licenciamento, em colaboração com 

outras entidades com competências específicas; 

 

- Verificar a aplicação das leis, regulamentos e demais normas aplicáveis aos 

regulados; 

 

- Verificar práticas de rejeição discriminatória e infundada de cidadãos, no SNS; 

 

- Acompanhar o enquadramento jurídico da actividade de regulação, nacional e 

comunitária, divulgando-a a nível interno quando seja de interesse geral; 

 

- Assumir o patrocínio da representação judicial da ERS, em todos os juízos, sem 

prejuízo dos poderes de representação atribuídos por força legal. 

 

 

III.5 Recursos necessários, humanos, materiais e financeiros 

 

III.5.1 Recursos Humanos 

O Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, que cria a Entidade Reguladora 

da Saúde (ERS), define as suas atribuições, organização e funcionamento e 

atribuindo-lhe, como objecto, a regulação, a supervisão e o acompanhamento, nos 

termos previstos no referido diploma, da actividade dos estabelecimentos, 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde.  
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Neste contexto, o estatuto orgânico da Entidade Reguladora da Saúde deve 

sustentar a sua natureza, não só de instituição de controlo de alto nível do sistema 

de saúde, como também de entidade com competências normativas, orientada 

para a defesa dos interesses dos cidadãos e da concorrência entre operadores 

A Entidade Reguladora da Saúde terá uma multiplicidade de regulados, situando-

se a sua intervenção num mercado revestido de interesses estabelecidos, que 

fazem prever a delicadeza da sua intervenção reguladora, regulamentar e 

sancionatória, o que exige a contratação de elementos de reconhecida 

competência técnica e disponibilidade para um trabalho intenso e responsável.  

Neste sentido, houve também a preocupação de prever mecanismos que permitam 

contribuir para dignificar o exercício da função reguladora, tendo presente as 

condições ambientais potencialmente adversas em que é desenvolvida, o risco que 

envolve e, bem assim, a necessidade de fazer face à forte competitividade externa 

a que se encontra sujeita no que respeita ao recrutamento.  

Por outro lado, o quadro de pessoal da ERS será provido pelo regime do contrato 

individual de trabalho, sendo a natureza da sua relação de direito privado. 

Atentos a estes factores foi proposto um quadro de pessoal com 66 elementos, 

divididos da seguinte forma: 

 

Pessoal dirigente e superior 36 

Pessoal médio e altamente qualificado 20 

Pessoal qualificado e semi-qualificado 10 

 

Facilmente se percebe que se trata de uma organização altamente diferenciada, 

com evidente supremacia de elementos de formação superior, como seria exigível 

dada a natureza da actividade que se pretende desenvolver. 

O n.º de elementos de suporte é minimizado, com predominância de técnicos 

médios e qualificados, que poderão desempenhar, sempre que possível, o trabalho 

necessário de forma mais custo-efectiva. 
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Conforme se forem reunindo as condições indispensáveis ao trabalho, e se revele 

a necessidade objectiva, assim serão recrutados os trabalhadores da ERS, não 

sendo obviamente o quadro completamente preenchido nos primeiros anos de 

funcionamento. 

 

III.5.2 Recursos Materiais 

 

A ERS ficará sediada no Porto, parecendo, no momento da ultima revisão deste 

documento, estarem reunidas as condições para que o seu alojamento ocorra nas 

instalações do Palácio da Bolsa. 

Dada a impossibilidade de encontrar um espaço mais amplo para desenvolver a 

totalidade da sua actividade e a necessidade de manter contacto permanente com 

os centros de decisão da maioria das organizações da saúde, públicas e privadas, 

estuda-se a hipótese de abrir uma delegação em Lisboa que poderá alojar alguns 

do trabalhadores da ERS, permanecendo, todavia, a sua sede e o seu Conselho 

Directivo sediados no Porto. 

Todas as instalações ficarão ligadas por rede informática, que também ligará a 

ERS ao exterior, através da RIS, gerida pelo IGIF da saúde.  

Privilegiar-se-á o recurso a meios de comunicação electrónica, quer entre os 

trabalhadores e colaboradores da ERS,  quer com as entidades que com esta 

contactem, sem prejuízo das obrigações legais quanto à admissibilidade de 

documentos, minimizando o recurso aos documentos impressos, com evidente 

redução dos espaços de arquivo e celeridade de acesso aos documentos 

arquivados. 

Um peso especial nas preocupações para o ano de 2005 será a construção da 

página da internet da ERS, que deverá ocorrer de forma faseada para não 

prejudicar a oportunidade com o rigor da informação que se pretende gerir. 
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III.5.3 Recursos Financeiros 

 

Para a apresentação do orçamento para 2005 tomou-se em consideração a 

conjugação do início de uma actividade cujas referências mais próximas se sediam 

junto de outras entidades reguladoras, tendo em atenção que o seu âmbito pessoal 

não ultrapassa geralmente as dezenas de regulados, enquanto a ERS vai regular 

os vários milhares de prestadores de serviços que se estima existirem na saúde; e 

o pioneirismo do objecto da regulação, neste caso o âmbito social, que se sustenta 

nos fundamentos de valores absolutos, como a vida, e de obrigações 

constitucionais, como o direito ao acesso aos cuidados de saúde. 

Deve-se, assim, ter em conta o papel distinto da ERS em relação às outras 

reguladoras,  quer na quantidade de regulados, quer na natureza da regulação. 

Temos consciência que o orçamento proposto para 2005 é socialmente aceitável e 

economicamente rigoroso, sendo parte do seu montante dirigido a necessidades 

de financiamento de imobilizado próprios de uma entidade que inicia a sua 

actividade. 

 

Orçamento de despesa para 2005 

 

Note-se que cerca de 19% são despesas de imobilizado. Em termos correntes, 

cerca de 45% representam despesas de pessoal e órgãos sociais e 32% devem-se 

a custos de gestão da estrutura ( inclui rendas) e recurso a peritos exteriores para 

a efectivação de estudos mais profundos sobre as matérias a regular. 

61 Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas 127.493,00
62 Fornecimentos e serviços externos 1.664.674,00
63 Transferências..... 0,00
64 Custos com Pessoal 2.322.330,00
65 Outros custos e perdas operacionais 40.153,23

4 Imobilizado 975.000,00
67 Provisões do exercício 0,00
68 Custos e perdas financeiras 6.983,17
69 Custos e perdas extraordinários 17.457,93

Total da despesa 5.154.091,33
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Também contribui para o valor proposto o facto da sede da ERS ser no Porto, o 

que acarretará custos inevitáveis em matéria de deslocações, uma vez que os 

centros de decisão se situam invariavelmente em Lisboa. 

 

IV CONCLUSÃO 

Conforme foi exposto ao longo deste documento, a Entidade Reguladora da Saúde 

assume o compromisso de desenvolver a sua actividade sob princípios de 

participação dos interessados e consenso geral, sempre que tal seja possível. 

Não se abdica, todavia, da defesa intransigente dos fundamentos essenciais do 

sistema de saúde, e do Serviço Nacional de Saúde, no que se refere à defesa dos 

direitos humanos, que se consubstancia, no caso vertente, na defesa da dignidade 

da vida e o acesso aos cuidados de saúde, universal e geral, sustentado pela 

solidariedade de todos os cidadãos, conforme previsto na Constituição da 

República Portuguesa. 

No decorrer do trabalho que for sendo desenvolvido serão feitos planos de 

intervenção mais detalhados, consoante se for obtendo informação relevante, 

nomeadamente os estudos considerados necessários para garantir a qualidade da 

intervenção. 
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ANEXO 

 

 

Criada pelo D.L. nº.309/2003, de 10 de Dezembro 

ERSERS
Entidade Reguladora 

da Saúde
Criada pelo D.L. nº.309/2003, de 10 de Dezembro 

ERSERS
Entidade Reguladora 

da Saúde

Organigrama funcional da Entidade Reguladora da SaúdeOrganigrama funcional da Entidade Reguladora da Saúde

Departamento de supervisão 
e intervenção jurídica

Departamento de protecção 
da qualidade e direitos dos 

cidadãos

Fiscal único

Secretariado

Serviço de protecção da 
qualidade

Serviço de protecção dos 
cidadãos

Serviço de defesa do acesso

Serviço de acompanhamento do 
sistema de saúde

Serviço de supervisão e 
regulamentação

Divisão de gestão de meios materiais
�Unid. Aprovisionamento
�Unid. Contabilidade/Tesouraria
�Unid. Informática

Divisão de gestão de meios humanos
e unidades de apoio

�Unid. Pessoal/Formação
�Unid. Relações públicas
�Unid. Transportes
�Unid. Serviço geral

Serviço de auditoria e 
fiscalização

Direcção geral  administrativa e 
financeira

Conselho 
Directivo

Departamento de 
acompanhamento do sistema 
de saúde e defesa do acesso 

e da concorrência

Serviço de protecção da 
segurança

Serviço de defesa da 
concorrência

Serviço   de intervenção 
jurídica


