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Nota Explicativa 

O Plano de Actividades da Entidade Reguladora da Saúde para 2006 só é 

apresentado no final de Março, por motivos que se prendem fundamentalmente 

com a situação de transição vivida durante um período de tempo relativamente 

prolongado por esta entidade, que começou por respeitar directamente ao 

Conselho Directivo da ERS. No momento em que normalmente se apresentaria 

o Plano de Actividades para 2006, a demissão de um dos vogais do Conselho 

Directivo da ERS tinha acabado de ser aceite. Os restantes membros do 

Conselho Directivo tinham também apresentado a sua demissão, e entenderam 

que não deveriam assumir compromissos que teriam de ser honrados no 

futuro, por outro Conselho Directivo, ainda por nomear. 

A esta transição orgânica, portanto interna, acresce a transição associada a 

alterações ao quadro legal e regulamentar relevante para a ERS. Apesar de a 

existência de uma Entidade Reguladora da Saúde estar consagrada no 

Programa do XVII Governo Constitucional, este previa, ao mesmo tempo, a 

necessidade de alterar o âmbito de actuação da ERS, tornando-o mais 

consentâneo com a reforma administrativa em geral e, mais especificamente, 

com a reforma da saúde, a implementar pelo actual Governo. Com esse 

objectivo, o Ministério da Saúde, em colaboração com o Conselho Directivo da 

ERS, iniciou um processo de revisão do diploma criador desta entidade. 

Entendeu o Conselho Directivo da ERS que só deveria apresentar o Plano de 

Actividades quando se tornasse clara a orientação que o Governo pretendia 

conferir à legislação que enquadra a actividade deste organismo. Apesar de o 

processo de revisão ainda não estar concluído, o respeito pelos prazos legais 

impõe a apresentação, nesta data, do Plano de Actividades da Entidade 

Reguladora da Saúde para 2006. 

O presente documento foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, e 

em especial, o Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro. No entanto, Sua 

Plano de Actividades 2006  2 



 

Excelência o Ministro da Saúde já tornou pública a sua opinião quanto às 

atribuições que deseja da titularidade da ERS. O diploma reformulado que 

traduzirá estas orientações poderá vir a condicionar a actividade da ERS ainda 

durante grande parte de 2006. Assim, o Conselho Directivo da ERS entendeu 

privilegiar neste documento aquelas áreas de actuação que se prevê venham a 

ser compatíveis com a futura lei orgânica da ERS. Sem embargo, a publicação 

da versão final do diploma que virá a regulamentar a actividade da ERS poderá 

implicar a necessidade de efectuar alterações a este Plano de Actividades para 

2006.  

Assim, cabe agora ao Conselho Directivo apresentar um Plano de Actividades 

consentâneo com as atribuições da ERS, previstas na actual lei orgânica, e 

compatível com as atribuições que Sua Excelência o Ministro da Saúde lhe 

pretende conceder. 

Porto, 31 de Março de 2006 

O Conselho Directivo 
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1 Introdução 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é uma entidade reguladora, com 

natureza de autoridade administrativa independente, que tem por objecto a 

regulação, a supervisão e o acompanhamento da actividade dos 

estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

nos termos do Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro. 

No âmbito da orientação e gestão desta pessoa colectiva de direito público, 

dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, 

compete ao Conselho Directivo da ERS, conforme disposto no diploma legal 

seu criador, mais concretamente no artigo 17º, nº 1, alínea b), elaborar os 

planos anuais e plurianuais de actividades e assegurar a respectiva execução. 

No cumprimento desta obrigação legal, conjugada com o conteúdo da Circular 

nº 1322 da Direcção Geral do Orçamento, não deixando de atender, e 

reflectindo os condicionalismos passados e actuais, dá a conhecer o Conselho 

Directivo desta entidade o presente Plano de Actividades, no qual pretende 

verter a selecção daquilo que considera constituírem as suas prioridades para 

o ano de 2006, com base na sua actual lei orgânica. 

O Plano de Actividades da ERS para 2006 contém os objectivos estratégicos 

da instituição e o conjunto de acções prioritárias para a sua obtenção. A secção 

2 apresenta um conjunto de factores externos que condicionam a actividade da 

ERS, como seja o enquadramento regulamentar existente e as opções e 

orientações do Governo, sobre alterações a efectuar a este enquadramento e 

sobre a política de saúde. A secção 3 inclui as linhas orientadoras do 

posicionamento estratégico da ERS, que se traduzem na visão do seu papel 

como entidade actuante no sector da saúde, através da enunciação da sua 

missão e de um conjunto de princípios de regulação que descrevem a forma de 
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intervenção desta entidade. São ainda identificados os objectivos estratégicos 

da ERS para o ano de 2006. A secção 4 apresenta um resumo da actividade 

desenvolvida em 2005, que permite indicar o ponto de partida para as 

actividades previstas para 2006. Para a prossecução dos objectivos referidos 

foram delineadas quatro áreas de actuação e correspondentes acções 

prioritárias, expostas na secção 5. Na secção 6 apresenta-se o Plano de 

Gestão e Organização para o período em análise – que constitui a identificação 

dos recursos necessários à realização deste programa de actividades – 

desdobrado em três componentes: humanos, materiais e financeiros. 
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2 Enquadramento da actividade da ERS 

2.1 Condicionalismos gerais de actuação 

Até à publicação do Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro, não existia em 

Portugal a experiência de regulação independente dedicada ao sector da 

saúde. No passado, a regulação da saúde estava limitada à actuação de 

entidades administrativas, na dependência directa ou indirecta do Ministério da 

Saúde, e das ordens profissionais. Não obstante a existência de uma entidade 

reguladora forte ser condição para o bom funcionamento do sistema de saúde, 

a ERS deparou-se, desde a sua criação, com a necessidade de assumir uma 

atitude pedagógica relativamente ao lugar ocupado no universo de entidades 

reguladoras no sector da saúde. 

São de relevar as condições adversas com que a ERS se deparou 

originalmente, obstrutoras de um papel mais proactivo no sistema de saúde. 

Em primeiro lugar, dificuldades na sua instalação determinaram que só no 

início de 2005 estivessem reunidas as condições físicas e humanas mínimas 

para se proceder ao início de actividade. Pouco tempo depois, em Maio de 

2005, ocorreu a primeira das demissões dos membros do Conselho Directivo, 

que prejudicou significativamente o normal funcionamento da entidade. Quando 

o actual Conselho Directivo iniciou funções, no início de Outubro, a ERS estava 

praticamente paralisada. Os recursos humanos disponíveis eram escassos, a 

exiguidade das instalações impedia a sua expansão, os sistemas de 

informação internos praticamente inexistentes. 

Neste contexto, grande parte do esforço inicial do Conselho Directivo da ERS 

teve de ser dirigido para a criação das condições, em termos de recursos 

humanos, instalações, sistemas de informação, e quadro legal e regulamentar, 

necessárias ao bom funcionamento da entidade. 
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2.2 Enquadramento legal e regulamentar 

A actividade da ERS está sujeita a um conjunto de dispositivos normativos, 

estruturados segundo o seu posicionamento na pirâmide respectiva. 

No topo da pirâmide está a Constituição da República Portuguesa (CRP). O 

direito à saúde está consagrado na CRP como um direito fundamental, no seu 

artigo 64º, no qual se estabelece que “todos têm direito à protecção da saúde e 

o dever de a defender e promover”. 

O direito à saúde consta, pois, do catálogo de direitos fundamentais da nossa 

Constituição, embora se trate de um direito social, um direito a prestações, que 

contém directivas para o legislador ordinário. A norma onde está consagrado é 

uma norma impositiva de legislação, obrigando o Estado à tomada de medidas 

que permitam uma melhor concretização do bem cuja protecção se pretende – 

a Saúde. Na sua vertente de direito social, o direito à saúde pode 

inclusivamente ser encarado como uma pretensão jurídica, dado que 

ultrapassa um interesse legalmente protegido.  

O legislador constituinte continua afirmando que “para assegurar o direito à 

protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado, (nomeadamente) 

garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição 

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

Não há dúvida quanto à vinculação da ERS a esta incumbência de cariz 

fundamental, quanto mais não seja, porque o legislador ordinário, 

concretizando o direito social determinado pelo artigo 64º da CRP, 

estabeleceu, no Decreto-Lei 309/2003 que: “As atribuições da ERS 

compreendem a regulação e a supervisão da actividade e funcionamento dos 

estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidado de saúde, no 
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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.” 

Importa ainda referir que a Lei de Bases da Saúde (Lei 48/90, de 24 de 

Agosto), na sua Base II, remete para a directriz a seguir na política da saúde: 

“deve constituir objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no 

acesso aos cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde 

quer que vivam, bem como garantir a equidade na distribuição de recursos e na 

utilização de serviços.” Ainda nesta Lei, na Base V, é reconhecido como direito 

de qualquer cidadão a “liberdade de escolha no acesso à rede nacional de 

prestação de cuidados de saúde, com as limitações decorrentes dos recursos 

existentes e da organização dos serviços.” 

Incumbindo à ERS funções de regulação e supervisão no sector da saúde, 

típicas de uma entidade pública independente, que visem a tutela dos direitos 

que assistem aos utentes dos cuidados de saúde, cabe-lhe, nomeadamente, a 

regulação da concorrência, ou regulação económica, no sentido da correcção 

de falhas no mercado da saúde, bem como assegurar a garantia dos direitos 

dos utentes, concretamente os respeitantes ao acesso aos cuidados de saúde, 

de cariz universal e equitativo. 

Expressamente, prevê o Decreto-Lei nº 309/2003 caber à ERS “assegurar o 

direito de acesso universal e igual a todas as pessoas ao serviço público da 

saúde”, bem como “assegurar os direitos e interesses legítimos dos utentes, 

promover a garantia do direito de acesso universal e equitativo aos serviços 

públicos de saúde”, e ainda “prevenir e punir as práticas de rejeição 

discriminatória ou infundada de pacientes nos estabelecimentos e serviços do 

Serviço Nacional de Saúde.”  

Propõe-se, portanto, que a ERS desenvolva as medidas que considerar 

caberem no âmbito das suas atribuições, dentro dos limites deste 
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enquadramento legislativo e, fundamentalmente, tendo em vista o cumprimento 

do disposto no seu diploma criador e nos diplomas que se lhe seguiram, a 

saber: 

• Portaria nº 955/2004, de 28 de Julho (que aprova o modelo de cartão de 

identificação dos colaboradores da ERS); 

• Portaria nº 1457-A/2004, de 6 de Dezembro (que aprova o quadro de 

pessoal da ERS);  

• Portaria nº 418/2005, de 14 de Abril (que estabelece a estrutura 

organizativa, funcionamento e atribuições dos serviços da ERS) 

• Portaria nº 38/2006, de 6 de Janeiro (que estabelece as regras do registo 

obrigatório e do pagamento das correspondentes taxas a que estão 

sujeitos os operadores previstos no artigo 8º do Decreto-Lei nº 309/2003, 

de 10 de Dezembro, e revoga a Portaria nº 310/2005, de 23 de Março).  

 

2.3 Opções e orientações do Governo  

Sua Excelência o Ministro da Saúde tem vindo a divulgar publicamente a 

intenção do Governo de alterar o quadro legal que emoldura a actuação da 

ERS, processo com o qual o actual Conselho Directivo tem colaborado desde o 

seu início de funções. O processo começou com a elaboração e aprovação da 

Portaria 38/2006, de 6 de Janeiro, e prosseguiu com os trabalhos preparatórios 

da revisão do Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro. 

Apesar de ainda não serem públicos os contornos do diploma com o novo 

estatuto da ERS, são conhecidas as intenções do Governo nesta matéria, 

consagradas no seu programa, bem como a posição de Sua Excelência o 

Ministro da Saúde, anunciada publicamente na comunicação por si proferida 

aquando do Seminário “Regulação Independente em Saúde”, que encerrou um 

ciclo de workshops organizadas pela ERS e pelo seu Gabinete. 
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Nesta comunicação, Sua Excelência o Ministro da Saúde defendeu que as 

finalidades da ERS deverão estar em sintonia com a missão ética do próprio 

sistema de saúde, de acordo com a Lei de Bases da Saúde, e atender à 

estratégia de saúde do País, materializada no Plano Nacional de Saúde. 

Considerou ainda que incumbe à ERS especializar-se, actuando em domínios 

inovadores e necessários, nos quais não haja sobreposição de competências 

com outras entidades. Defendeu Sua Excelência o Ministro da Saúde que a 

ERS deveria privilegiar na sua intervenção a regulação económica, quer pela 

sua importância intrínseca, quer pelo facto de existir uma lacuna neste domínio, 

na área da saúde. 
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3 Objectivos estratégicos 

3.1 Missão e atribuições 

Constituem atribuições da ERS a regulação e a supervisão da actividade das 

entidades prestadoras de cuidados de saúde. Cabe-lhe velar pelo cumprimento 

das obrigações legais e contratuais dos regulados, no que respeita ao acesso 

dos utentes aos cuidados de saúde, à observância dos níveis de qualidade e à 

segurança e, genericamente, aos direitos dos utentes. 

Incumbe à ERS assegurar o direito de acesso universal e equitativo de todos 

ao serviço público de saúde, bem como zelar pelo respeito da liberdade de 

escolha nas unidades de saúde privadas, prevenindo e punindo as práticas de 

rejeição discriminatória ou infundada de pacientes. Incumbe-lhe igualmente 

prevenir e combater as práticas de indução artificial da procura de cuidados de 

saúde. 

A ERS deverá, em colaboração com a Autoridade da Concorrência, garantir a 

concorrência entre os prestadores de cuidados de saúde, considerando as 

especificidades associadas ao mercado da saúde, visando sempre defender os 

direitos e interesses legítimos dos utentes. 

Constitui ainda atribuição da ERS a avaliação dos indicadores de qualidade 

dos cuidados de saúde prestados, bem como o acompanhamento do 

cumprimento das obrigações inerentes à acreditação dos estabelecimentos e 

serviços. 

A ERS poderá dar parecer e emitir recomendações sobre o funcionamento do 

sistema de saúde, em particular sobre acordos, contratos e convenções, sobre 

os modelos inovadores de gestão subjacentes à prestação de cuidados de 
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saúde e sobre os requisitos e as regras relativos ao exercício da actividade 

seguradora por entidades autorizadas a explorar o ramo "Doença". 

 

3.2 Principais áreas de actuação 

Considerando os condicionalismos que limitam a actividade da ERS, 

nomeadamente a necessidade de criar as condições adequadas ao seu bom 

funcionamento, e o decurso do processo de reformulação do quadro legal da 

entidade, com as orientações já conhecidas, o Conselho Directivo entende que 

a actividade da ERS deverá ser concentrada nas três grandes àreas que a 

seguir se enunciam. 

 

3.2.1 Garantia dos direitos dos cidadãos 

Compete à ERS assegurar os direitos e interesses legítimos dos cidadãos na 

sua qualidade de utentes dos serviços prestadores de cuidados de saúde. O 

livre funcionamento dos mecanismos de mercado, em condições de 

concorrência, associado à liberdade de escolha dos utentes, assegura que o 

seu interesse é satisfeito. Se os cidadãos tiverem liberdade e capacidade de 

escolha dos prestadores de cuidados de saúde, irão optar por aqueles que 

satisfazem os seus interesses. Condição necessária para que esse desejável 

resultado ocorra é um conhecimento adequado, e não manipulado, das 

condições, em termos de preço e qualidade, dos serviços prestados pelos 

diferentes operadores. 

Por outro lado, compete também à ERS garantir adequados padrões de 

qualidade dos serviços de saúde. Entende o Conselho Directivo que a forma 

mais adequada de promover a melhoria dos padrões de qualidade é a pressão 
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da concorrência, que resulta da melhoria da informação prestada aos utentes. 

Se estes puderem comparar, de forma clara e simples, os níveis de qualidade 

do serviço prestado em cada operador, terão a possibilidade de optar por 

aqueles que oferecem uma relação qualidade/preço mais interessante, em 

detrimento daqueles que não conseguirem oferecer um serviço de qualidade 

adequada ao preço praticado. 

O principal objectivo da regulação em situações nas quais o funcionamento 

livre do mercado não conduz a uma afectação eficiente de recursos, como 

acontece no sector da saúde, é o de assegurar que os consumidores obtenham 

o máximo bem-estar, em termos de qualidade de serviço, de preços, de 

diversidade e de universalidade. Para a concretização deste objectivo, assume-

se uma estratégia assente em três pontos: assegurar informação que permita 

as melhores escolhas aos consumidores; promover a divulgação de 

indicadores de qualidade de serviço; promover o desenvolvimento de 

mecanismos susceptíveis de facilitarem o diálogo entre consumidores e 

operadores. 

Assim, a actuação da ERS nesta área deverá privilegiar: 

•  A avaliação dos serviços prestados pelos diversos estabelecimentos 

(utilizando indicadores standardizados, incluindo sobre a satisfação dos 

utentes), para proporcionar ao público um conhecimento simplificado, 

transparente e objectivo (através de ratings) sobre a qualidade dos 

serviços que poderão obter nos diversos prestadores; 

• O processamento adequado das queixas e reclamações dos utentes, 

mecanismo essencial para conhecer os pontos fracos do sistema de 

saúde e identificar as áreas que exigem uma análise mais aprofundada. 
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3.2.2 Regulação das falhas do mercado (e do Estado) 

O peso das empresas privadas e de outras entidades que, não sendo privadas, 

estão sujeitas a uma gestão de tipo empresarial, funcionando com base em 

critérios de racionalidade económica, na actividade de prestação de cuidados 

de saúde, foi reforçado nos últimos anos. Estas alterações, quando 

enquadradas por uma entidade capaz de promover o respeito pelos princípios 

do mercado, e simultaneamente capaz de prevenir os seus abusos, será 

certamente um sistema de saúde mais eficiente, mais inovador e mais justo, 

com vantagens para todas as partes interessadas. Enquanto utentes, os 

cidadãos beneficiarão da prestação de cuidados de saúde de qualidade 

superior e terão assegurado o direito de acesso universal aos cuidados de 

saúde. Enquanto financiadores dos serviços de saúde, quer directamente, quer 

indirectamente como contribuintes, os cidadãos terão de suportar menos 

encargos. Os profissionais de saúde verão o seu esforço e dedicação 

devidamente recompensados. Os operadores que cumprem as regras e que, 

através da inovação e da eficiência de gestão, proporcionam um elevado grau 

de satisfação a utentes e profissionais, verão os seus capitais devidamente 

remunerados. A prioridade da ERS é assegurar que estes benefícios potenciais 

se materializam na prática, o que pretendemos alcançar através de uma 

supervisão eficaz do funcionamento do sistema de saúde, que regule as falhas 

do mercado (e do Estado). 

Num sector onde as assimetrias de informação predominam, e onde o sector 

público tem uma posição dominante, quer como prestador, quer como 

financiador, a pura defesa da concorrência não garante a eficiência económica, 

isto é, a prestação de cuidados de saúde de qualidade ao mais baixo custo. A 

experiência de outros sistemas de saúde mais voltados para o mercado sugere 

que uma concorrência desregulada pode gerar fenómenos adversos, como a 

selecção de riscos, levando à discriminação de determinados grupos de 

cidadãos e pondo em causa o direito de acesso universal aos cuidados de 
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saúde. Pode ainda originar um excesso de procura de cuidados de saúde 

induzida pela oferta, com claro prejuízo dos financiadores desses cuidados. 

O papel da ERS deverá ser então o de: 

• Assegurar o direito de acesso universal e equitativo dos utentes aos 

cuidados de saúde, através da prevenção, fiscalização e sancionamento 

de práticas de discriminação ou rejeição infundada de doentes; 

• Prevenir e combater as práticas de indução artificial da procura de 

cuidados de saúde. 

 

3.2.3 Regulação das relações económicas entre operadores e entre estes e 

os financiadores 

O Decreto-Lei 309/2003 pretendia obter a “separação da função do Estado 

como regulador e supervisor, em relação às suas funções de operador e 

financiador, mediante a criação de um organismo regulador dedicado” e 

atribuía “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”. 

Ao atribuir funções de regulação a uma entidade independente, em vez de 

recorrer à “tradicional solução da regulação governamental directa ou indirecta, 

por meio de direcções-gerais e de institutos públicos convencionais, 

submetidos a orientação ministerial”, pretendia-se “conferir à actuação 

reguladora uma estabilidade que só uma autoridade independente pode 

proporcionar”. Por outro lado, mantendo o Estado um papel muitas vezes 
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decisivo como operador, justifica-se que “o papel como regulador e como 

operador não se confundam”. 

O sistema de saúde português conjuga um forte peso de operadores públicos 

com uma presença significativa de operadores sociais e privados (que serão 

responsáveis por cerca de 40% das prestações de serviços de saúde). 

Adicionalmente, um número crescente de prestadores de serviços de saúde 

públicos “passaram a dispor de uma grande autonomia de gestão, de tipo 

empresarial, geradora de dinâmicas novas que não podem ser reguladas da 

forma tradicional”. 

Por outro lado, em Portugal vigora um sistema de financiamento misto, onde a 

prestação de cuidados de saúde (excluindo gastos em medicamentos) é 

financiada em grande parte pelo Serviço Nacional de Saúde (cerca de 60%), 

mas também por outras entidades públicas (10%) e pelo sector privado (30%). 

Neste contexto, é fundamental a actuação de uma entidade independente que 

regule todas estas relações económicas, entre os diferentes operadores, e 

entre estes e os diversos financiadores. Em particular, será necessário 

promover a concorrência naqueles mercados onde esta seja mais desejável, e 

arbitrar conflitos entre os actores do sistema de saúde. Neste domínio, a ERS 

deverá: 

• Colaborar com a Autoridade da Concorrência, nos termos previstos na Lei 

da Concorrência para as autoridades reguladoras sectoriais, em todas os 

processos que envolvam os seus regulados; 

• Arbitrar conflitos entre operadores públicos e privados, nomeadamente no 

âmbito das parcerias público-privadas e das convenções. 
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3.3 Princípios orientadores da actuação da ERS 

A actuação da ERS deverá pautar-se pela preocupação de proporcionar 

melhorias significativas no funcionamento do sistema de saúde, com o mínimo 

de custos, directos e indirectos, para a própria entidade, para os prestadores 

de cuidados de saúde e para os utentes. Para obter uma maior probabilidade 

de sucesso nesta missão, a ERS deverá basear a sua intervenção num 

conjunto de princípios sólidos, compatíveis com a sua posição relativamente 

recente no panorama da regulação em Portugal. 

 

3.3.1 Defender os interesses dos actores do sistema de saúde 

O objectivo último da regulação é a defesa do interesse dos utentes, em 

particular o seu direito a um sistema de saúde eficaz, que responda às suas 

necessidades, no quadro da estratégia de saúde do país, materializada no 

Plano Nacional de Saúde. 

Um sistema de saúde eficaz só será possível se se verificarem as condições 

necessárias ao bom funcionamento das instituições prestadoras de cuidados 

de saúde e à boa actuação dos seus profissionais. O regulador deve assegurar 

que os diversos prestadores operem em condições de igualdade, quer quanto 

ao acesso ao mercado, quer quanto à possibilidade de aceder a fontes de 

financiamento diversificadas. Por outro lado, nos mercados onde tal seja 

desejável, a ERS deverá assegurar, em colaboração com a Autoridade da 

Concorrência, que a concorrência é efectiva, sem abusos de posição 

dominante, e sem interferência excessiva do Estado. 
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3.3.2 Proporcionalidade e previsibilidade na regulação 

As medidas de regulação devem ser proporcionadas, isto é, as mínimas 

possíveis para a correcção eficaz das falhas de mercado que justificaram a 

intervenção regulatória. A ERS deve tomar posição apenas quando necessário, 

através da recomendação de medidas correctivas, seleccionadas com base no 

problema em análise e que diminuam ao máximo os custos da intervenção. 

Contudo, uma vez reconhecida a necessidade de intervir, esta actuação deve 

ser consistente com as anteriores, e ser firme, rápida, eficaz, recorrendo aos 

mecanismos regulatórios que sejam o menos “invasivos” no funcionamento dos 

mercados. 

 

3.3.3 Independência 

A ERS distingue-se das outras entidades públicas dedicadas à saúde pela sua 

independência face à restante administração pública. O grande peso do Estado 

como operador e financiador da prestação de cuidados de saúde torna-o o 

principal destinatário da actividade de regulação e supervisão do sistema, pelo 

que não será desejável que a regulação seja exercida apenas pelo meio 

convencional, isto é, através de instituições sujeitas a orientação ministerial. O 

bom funcionamento do sistema de saúde português exige uma entidade 

reguladora dedicada, independente da restante administração pública, que 

possa servir de regulador entre todos os operadores do sistema de saúde e 

entre estes operadores e os utentes. A independência da ERS tem a vantagem 

adicional de proporcionar à actuação reguladora uma estabilidade acrescida, 

porque não sujeita às evoluções conjunturais, permitindo que os operadores 

beneficiem de um quadro estável para uma tomada de decisões de gestão 

mais eficiente. 
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3.3.4 Coordenação da actuação com as instituições do Ministério da Saúde ou 

outras entidades públicas relevantes 

É do conhecimento geral a complexidade e densidade do mercado da saúde 

português. Assim, para poder atingir os seus objectivos, a ERS tem, 

necessariamente, de actuar em perfeita e sã convivência e colaboração com os 

restantes agentes da saúde, não obstante a sua independência. São eles, 

desde logo e em primeiro lugar, os utentes, ou, dito de outro modo, a própria 

sociedade, seguindo-se o Ministério da Saúde, as Administrações Regionais de 

Saúde (ARS), a Inspecção-Geral de Saúde (IGS), a Direcção-Geral da Saúde 

(DGS), o Alto Comissariado, e outras entidades públicas, bem como as ordens 

profissionais do sector, o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

(INFARMED), as associações de defesa dos utentes e os próprios regulados. 

Para além da estrita área da saúde, propõe-se a ERS continuar a manter uma 

relação de proximidade com a Autoridade da Concorrência, bem como com 

outras entidades, tais como, a título meramente exemplificativo, o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) ou instituições do ensino superior, com quem se 

propõe levar a cabo projectos de investigação na área da saúde em geral ou, 

mais especificamente, na área da regulação. 

Efectivamente, a estratégia da ERS pretende ser a de exercer uma regulação 

independente, mas, simultaneamente, conjunta ou partilhada, sem prejuízo de, 

no seu todo, não deixar de ser concretizada na actuação de cada uma das 

suas unidades funcionais. 

 

3.3.5 Consolidação do papel da ERS, afirmando a sua reputação 

A relativa juventude da regulação independente da saúde em Portugal 

representa um desafio e uma responsabilidade acrescida para esta instituição. 
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Em 2006, a ERS pretende pautar as suas actividades por elevados níveis de 

exigência, que se traduzam num maior contributo final para o sector da saúde. 

Os princípios orientadores fundamentais são os seguintes: 

• Promover a divulgação de informação sobre as competências e acções da 

ERS; 

• Reforçar a actuação na área de supervisão; 

• Promover a valorização dos recursos humanos e assegurar uma maior 

eficiência na utilização dos recursos; 

• Dinamizar o conhecimento no sector.  

Propõe-se assim, no ano em análise, implementar internamente práticas e 

competências de excelência a todos os níveis, designadamente, desde logo, na 

sua actividade regulatória, mas também na dinamização do conhecimento e 

reflexão sobre o sector e na divulgação do seu papel, quer junto das entidades 

actuantes no sector da saúde, quer dos cidadãos em geral. 
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4 Balanço sumário das actividades realizadas em 2005 

A actividade da ERS em 2005 teve duas grandes etapas, balizadas pela 

Resolução n.º 65/2005, de 29 de Setembro, na qual, por deliberação do 

Conselho de Ministros, foi nomeado um novo Conselho Directivo para a ERS, 

face aos pedidos de renúncia dos membros do primeiro Conselho Directivo. 

 

4.1 Actividade desenvolvida até 29 de Setembro de 2005 

A primeira etapa decorreu entre 19 de Abril de 2004 e 29 de Setembro de 

2005, tendo a ERS como Presidente do Conselho Directivo o Professor Doutor 

Rui Nunes, e como vogais do mesmo conselho o Professor Doutor Cordeiro 

Tavares e o Dr. Paulo Freitas. 

Nesses 17 meses, a actividade da ERS repartiu-se por três áreas, coincidentes 

com os departamentos funcionais previstos no Regulamento Interno, a saber: o 

Departamento de Protecção da Qualidade e Direitos dos Cidadãos (DPQ), o 

Departamento de Acompanhamento do Sistema de Saúde e Defesa do Acesso 

e da Concorrência (DAC) e o Departamento de Supervisão e Intervenção 

Jurídica (DIJ). 

O DPQ centrou a sua actividade nos campos da qualidade, segurança e 

direitos dos cidadãos. De entre os projectos específicos levados a cabo no 

departamento, destaca-se o Diagnóstico da Qualidade dos Serviços Públicos 

de Saúde. Esta análise pretendia-se reflectora da actividade dos prestadores 

de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, no que toca aos 

projectos desenvolvidos na área da Qualidade. Neste projecto concretizou-se a 

“Avaliação dos Cuidados Primários de Saúde”. 
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Foi também criado um sistema de gestão de todas as reclamações, exposições 

e sugestões dirigidas à ERS por qualquer interessado, isto é, utente, seu 

representante ou associação representativa, prestador, ou qualquer entidade, 

órgão ou serviço, relacionado com a prestação de cuidados de saúde. Através 

deste sistema, pretendeu-se acolher todas as reclamações recebidas na 

instituição, ou mesmo as situações de cuja existência a própria ERS se desse 

conta e considerasse determinarem a sua intervenção. Deste modo, procedeu-

se ao tratamento casuístico, gestão e teorização, com vista a uma apreciação 

global, das exposições reencaminhadas para o DPQ. Foi, ainda, elaborada 

uma Carta dos Direitos dos Utentes. 

No âmbito do DAC foram analisados processos relacionados com o acesso e o 

acompanhamento do sistema de saúde, nomeadamente, concernentes a 

questões de responsabilidade financeira de hospitais, convenções, 

licenciamentos, reclamações de alegados erros médicos ou problemas 

suscitados ao nível interno dos hospitais que se pudessem vir a reflectir na 

prestação de cuidados. Todas estas matérias deram origem a relatórios que 

foram sendo disponibilizados no site da entidade, alguns dos quais resultando 

em comunicados globais, emanados pela ERS. 

O DIJ trabalhou em estreita colaboração com o DAC, ainda que emitisse 

pareceres jurídicos sempre que tal fosse requerido internamente. 

O Departamento de Gestão Interna (DGI), integrando a Divisão de Gestão de 

Meios Materiais (DGM) e a Divisão de Meios Humanos (DGH), desenvolveu as 

actividades de apoio instrumental necessárias ao bom funcionamento da ERS. 

A nível institucional foram desenvolvidos e estabelecidos diversos contactos 

com outras entidades, nomeadamente com a Autoridade da Concorrência e 

com o INE. 
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4.2 Actividade desenvolvida a partir de 30 de Setembro de 2005 

No dia 30 de Setembro de 2005 entrou em funções o actual Conselho 

Directivo, que definiu como objectivos prioritários: 

• A reorganização interna, de forma a criar capacidade de resposta às 

solicitações dirigidas à entidade; 

• A reformulação do quadro legal e regulamentar da entidade, em 

colaboração com o Ministério da Saúde; 

• A criação de unidades de projecto dedicadas à condução de estudos 

aprofundados sobre: o funcionamento do processo de convenções, o 

mercado da hemodiálise, o mercado de transporte de doentes e as listas 

de espera em cirurgia. 

 

4.2.1 Reformulação do quadro legal e regulamentar 

A alteração do quadro legal e regulamentar da ERS foi um objectivo prioritário 

do novo Conselho Directivo, desde o momento da sua nomeação. O processo 

começou com a participação, em conjunto com o Gabinete do Ministro da 

Saúde, na elaboração de uma proposta de portaria que definisse as regras do 

registo obrigatório e do pagamento das correspondentes taxas a que estão 

obrigados os prestadores de cuidados de saúde regulados pela ERS. A 

prioridade concedida a este diploma resultou da forte contestação de que tinha 

sido alvo a Portaria 310/2005, de 23 de Março, que regulava a efectivação do 

dever de pagamento de contribuições e taxas de alguns prestadores de 

cuidados de saúde. Este diploma implicava, para as entidades abrangidas, um 

custo excessivo, quer em termos de processo administrativo, demasiadamente 

burocrático, quer em termos de taxas devidas, cujo valor era manifestamente 

elevado. Adicionalmente, não respeitava os princípios de justiça e equidade, já 

que tratava de forma diferente os operadores do sistema de saúde, quanto ao 

valor das taxas, e previa o pagamento de uma ”taxa pelos serviços prestados” 

cuja contrapartida não era clara. Por outro lado, este documento legal 
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estabelecia a data de 31 de Dezembro de 2005 como limite para a conclusão 

do processo de registo, pelo que era urgente abolir a portaria do nosso sistema 

jurídico, eliminando assim encargos desajustados para os prestadores de 

cuidados de saúde sem, contudo, olvidar a necessidade de regulamentação 

dos critérios e cálculos das contribuições e taxas. 

A colaboração com o Gabinete do Ministro da Saúde resultou num projecto de 

portaria que viria a ser aprovado por Sua Excelência o Ministro da Saúde em 

14 de Dezembro de 2005, e publicado como Portaria 38/2006, em 6 de Janeiro. 

Paralelamente, o Conselho Directivo iniciou uma série de contactos com 

instituições e individualidades representativas dos principais actores na 

prestação de cuidados de saúde, com vista a preparar o início do processo de 

revisão do Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro. Foram também 

realizados estudos preparatórios desse processo, os quais permitiram o 

levantamento detalhado das atribuições das entidades com funções de 

regulação e supervisão no sector da saúde e a elaboração de uma estimativa 

da dimensão do universo de entidades sujeitas à regulação da ERS.  

 

4.2.2 Estudos aprofundados 

A análise das questões consideradas mais relevantes foi organizada em 

unidades de projecto criadas para o efeito. 

A unidade de projecto dedicada ao estudo das “Convenções” concluiu as 

seguintes tarefas, até ao final de 2005: 

• Identificação e estudo da legislação aplicável às convenções celebradas 

no âmbito do SNS, ADSE, e SAMS, e aos acordos com entidades do 

sector social; 

• Identificação dos convencionados com o SNS, ADSE; 
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• Análise dos clausulados-tipo que serviram de base às convenções em 

vigor; 

• Apuramento casuístico da forma como as entidades acedem à convenção, 

quais os critérios que presidem a essa concessão e que obrigações 

incumbem aos convencionados; 

• Levantamento exaustivo de todos os planos, seguros e cartões de saúde 

existentes no mercado, bem como dos seguros de acidentes de trabalho 

disponibilizados pelas diversas seguradoras. 

O objectivo geral da unidade de projecto dedicada ao estudo do mercado da 

“Hemodiálise” prendia-se, por um lado, com a análise das soluções existentes 

no mercado nacional, público e privado, no que respeita a tratamentos de 

substituição da função renal, e, por outro, com o acompanhamento da 

problemática da assistência na saúde aos insuficientes renais crónicos, área de 

grande diversidade e complexidade quer a nível da própria patologia ou 

patologias associadas, quer pelos condicionamentos socio-económicos 

inerentes às doenças crónicas debilitantes. Esta unidade de projecto iniciou os 

trabalhos com o levantamento da informação constante dos processos que 

decorreram, ou estavam a decorrer, na ERS, com vista à sua subdivisão em 

temas específicos, possibilitando análises concretas e apresentação de 

sugestões fundamentadas e exequíveis. 

A unidade de projecto dedicada ao estudo do mercado de “Transporte de 

Doentes” procedeu à recolha exaustiva da legislação relativa à concorrência, 

bem como à recolha de dados sobre a participação relativa dos vários 

intervenientes no transporte de doentes (INEM, Cruz Vermelha, Bombeiros, 

empresas privadas transportadoras de doentes), com vista à apresentação ao 

Ministro da Saúde de um relatório sobre esta actividade e algumas 

recomendações. 

A quarta unidade de projecto teve por intuito a análise do tema “Listas de 

Espera de Cirurgia”. Este grupo de trabalho dedicou-se à monitorização 
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contínua da dinâmica das listas de espera dos doentes inscritos, com data 

anterior ao início do programa SIGIC, em cada região de saúde, a adequação 

do expurgo e obtenção do tempo médio de espera por hospital, serviço e 

procedimento; ao acompanhamento do programa SIGIC e à análise do impacto 

deste e dos programas anteriores, nas listas de espera para cirurgia; e à 

análise e acompanhamento das participações recebidas na ERS envolvendo 

esta temática. 

 

4.2.3 Reorganização interna 

A escassez de recursos humanos motivou uma reestruturação de processos, o 

que permitiu uma maior eficácia no tratamento dos assuntos trazidos à atenção 

da entidade. A nova metodologia, implementada no final de Novembro, permitiu 

a abertura de 27 Processos de Avaliação, que consistem em análises 

preliminares das exposições recebidas, com o objectivo de avaliar a relevância 

dos factos expostos para a missão da ERS. Destes, 9 originaram Processos de 

Inquérito, através dos quais se estudam as questões consideradas relevantes 

pelo Conselho Directivo. Durante o último trimestre de 2005, foram concluídos 

8 processos, alguns dos quais transitados da gerência anterior. 

Procedeu-se também a uma reestruturação orgânica, quer através da criação 

ou reestruturação de unidades inseridas nos departamentos funcionais, como a 

Unidade de Atendimento ao Público e a Unidade de Monitorização de 

Processos, quer através da criação de unidades de projecto, transversais aos 

departamentos, para o estudo de questões multidisciplinares. 

No âmbito do DPQ foram abertos 16 processos de avaliação, dos quais 7 

resultaram em processos de inquérito. Por outro lado, foram concluídos 10 

processos. 
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No âmbito do DAC foram abertos 7 processos de avaliação, que resultaram em 

processos de inquérito. Por outro lado, foram concluídos 3 processos.  

Os restantes quatro processos de avaliação foram analisados pelas unidades 

de projecto dedicadas aos respectivos temas. 
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5 Áreas de actuação e actividades a desenvolver em 2006 

As acções a desenvolver em 2006 são agrupadas em quatro categorias, 

correspondentes às três áreas de actuação prioritárias, definidas na secção 

3.2, e às actividades gerais, necessárias à criação de condições para uma 

actuação eficaz da entidade. 

 

5.1 Garantir os direitos dos utentes 

5.1.1 Avaliação dos serviços prestados pelos diversos estabelecimentos 

Compete à ERS zelar pelo exercício da liberdade de escolha dos utentes, que 

só existe verdadeiramente quando a escolha é informada, e não manipulada. 

Por outro lado, compete também à ERS garantir adequados padrões de 

qualidade dos serviços de saúde. Entendemos que estes dois objectivos serão 

alcançados através da criação de um sistema de avaliação da qualidade dos 

serviços, que proporcionará ao público um conhecimento simplificado, 

transparente e objectivo (através de ratings) sobre a qualidade dos serviços 

que poderá obter dos diversos prestadores de cuidados de saúde. O sistema 

de avaliação deverá utilizar indicadores standardizados, incluindo sobre a 

satisfação dos utentes, agregando a informação emitida por esses indicadores 

numa classificação simples, de fácil percepção pelo público (por exemplo, um 

sistema semelhante à classificação por estrelas das unidades hoteleiras). No 

âmbito deste projecto, pretende-se, em 2006: 

• Definir a metodologia a utilizar no processo de avaliação; 

• Definir os indicadores a utilizar no sistema de avaliação, em colaboração 

com outras entidades com competências na qualidade dos serviços de 
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saúde (ordens profissionais e outras instituições públicas); 

• Proceder a um levantamento da informação existente noutras entidades 

que possa ser usada no processo de avaliação. 

 

5.1.2 Criação de um sistema de informação aos utentes 

Para que os utentes possam exercer uma escolha livre e não manipulada 

necessitam de conseguir obter, facilmente e sem custos, toda a informação 

relevante para a tomada de decisões sobre os serviços de saúde a que podem 

recorrer. Pretende a ERS criar e manter um sistema de informação ao público 

em geral, através do seu website, onde os cidadãos possam aceder a 

informação diversa, por exemplo: sobre os operadores existentes numa 

determinada região, com uma determinada valência; sobre determinados 

indicadores relativos ao serviço prestado e/ou às instalações. No âmbito deste 

projecto, pretende-se, em 2006: 

• Criar a infraestrutura informática (hardware e software) de suporte a este 

sistema de informação; 

• Criar o interface necessário a que os elementos constantes do registo de 

entidades estejam sempre actualizados no sistema de informação ao 

público; 

• Assegurar a constante actualização do website, de forma a que a 

informação nele contida seja o mais exaustiva e o mais actual possível. 

 

5.1.3 Processamento das queixas e reclamações dos utentes 

Os 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 enviar cópias das reclamações recebidas à ERS. A 
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metodologia utilizada na ERS para o processamento destas reclamações foi 

definida, tendo em conta o previsto no artigo 6º do Decreto-Lei 156/2005, de 15 

de Setembro. Esta metodologia parte do pressuposto de que as reclamações 

deverão ser decididas em primeiro lugar pela entidade reclamada, só se 

justificando uma intervenção da entidade reguladora nos casos de existência 

de indícios de falta grave, ou de manifesta desadequação da decisão da 

reclamada às pretensões do reclamante. No âmbito desta questão, pretende-

se, em 2006: 

• Assegurar o processamento atempado e de acordo com a metodologia 

definida das reclamações recebidas; 

• Investigar as reclamações que apontem para práticas que constituam falta 

grave, em matérias da competência da ERS, e que possam prejudicar os 

direitos e interesses legítimos dos utentes; 

• Proceder ao tratamento estatístico, de acordo com uma metodologia que 

permita a identificação de padrões, nas reclamações recebidas, que 

possam sugerir problemas sistémicos. 

 

5.2 Regulação das falhas de mercado (e do Estado) 

5.2.1 Garantia do acesso dos utentes aos cuidados de saúde 

A adopção de métodos de gestão empresarial, voltados para a rentabilidade ou 

sustentabilidade financeira, potenciam comportamentos de selecção de riscos, 

como a atracção de doentes mais “rentáveis” (cream-skimming) e a rejeição 

dos doentes menos “rentáveis”, pondo em causa o direito ao acesso aos 

cuidados de saúde. A actividade da ERS consistirá na prevenção, fiscalização 

e sancionamento de práticas de discriminação ou rejeição infundada de 

doentes. Concretamente, pretende-se, durante 2006: 
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• Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos graves de discriminação ou rejeição 

infundada de doentes. 

• Desenvolver um modelo de monitorização e detecção de práticas 

sistemáticas de selecção de doentes, que prejudiquem a garantia de 

acesso universal e equitativo dos utentes aos cuidados de saúde. Numa 

primeira fase, efectuar-se-á um levantamento metódico dos sistemas de 

informação disponíveis nos diversos tipos de prestadores de cuidados de 

saúde. Numa segunda fase, a concluir em 2007, será definida uma 

metodologia de análise da informação que seja possível recolher juntos 

dos regulados da ERS, que permita identificar padrões anormais no case-

mix de alguns prestadores de cuidados de saúde, e que indicie práticas de 

selecção de doentes. 

• Avaliar as práticas de transferência e referenciação, através da análise 

dos movimentos de determinadas categorias de doentes. Em 2006, serão 

analisados os movimentos de doentes com descolamento da retina e com 

esclerose múltipla. 

• Caracterizar as descontinuidades na prestação e escassez de serviços, 

conducentes a inequidades no acesso. Numa primeira fase, será 

desenvolvido um mapa da oferta de serviços, para cada tipo de cuidados 

de saúde prestados, com base nos elementos constantes do registo de 

entidades. Comparando o mapa da oferta de cuidados de saúde com as 

características da população de cada região, serão realizadas análises da 

acessibilidade relativa aos diversos tipos de cuidados de saúde e 

efectuadas recomendações de reorganização do sistema, por forma a 

reduzir as desigualdades no acesso dos cidadãos. Em 2006 será dada 

prioridade à análise do acesso a serviços de medicina física e reabilitação. 
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• Acompanhamento e monitorização das listas de espera em cirurgia, mais 

concretamente: a monitorização contínua da dinâmica das listas de espera 

dos doentes inscritos com data anterior ao início do programa SIGIC em 

cada região de saúde, a adequação do expurgo e obtenção do tempo 

médio de espera por hospital, serviço e procedimento; o acompanhamento 

do programa SIGIC e análise do impacto deste e dos programas 

anteriores, nas listas de espera para cirurgia; e a análise e 

acompanhamento das participações envolvendo esta temática, recebidas 

pela ERS. 

 

5.2.2 Indução artificial da procura 

A tentativa de obtenção de rentabilidade a todo o custo poderá potenciar 

práticas de geração artificial de procura de serviços de saúde. Cabe à ERS a 
prevenção, fiscalização e sancionamento de práticas de indução da procura de 

cuidados de saúde. Concretamente, pretende-se, durante 2006: 

• Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de indução artificial da procura. 

• Desenvolver um modelo de monitorização e detecção de práticas 

sistemáticas de indução artificial da procura. Após conclusão do 

levantamento dos sistemas de informação disponíveis nos diversos tipos 

de prestadores de cuidados de saúde, referido acima, será definida uma 

metodologia de análise da informação que seja possível recolher juntos 

dos regulados da ERS, que permita identificar padrões anormais que 

indiciem práticas de indução artificial da procura. 
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5.2.3 Estudo das condições de acesso dos doentes aos tratamentos de 

substituição da função renal 

O objectivo geral deste trabalho prende-se, por um lado, com a análise das 

soluções existentes no mercado nacional, público e privado, no que respeita a 

tratamentos de substituição da função renal e, por outro, com o 

acompanhamento da problemática da assistência na saúde aos insuficientes 

renais crónicos, área de grande diversidade e complexidade quer a nível da 

própria patologia ou patologias associadas, quer pelos condicionamentos 

socio-económicos inerentes às doenças crónicas debilitantes. Os objectivos 

deste projecto são: 

• Completar e manter actualizado o mapa das entidades prestadoras de 

cuidados de hemodiálise; 

• Monitorizar o cumprimento das redes de referenciação e propor a 

instituição de protocolos de referenciação inter-hospitalar; 

• Iniciar um processo de recolha, sistematização e análise de informação 

relativa à politica de preços praticados em hemodiálise, em Portugal e 

noutros países europeus; 

• Analisar as redes de transporte de hemodializados; 

• Apreciar eventuais discriminações no acesso. 

 

5.3 Regulação das relações económicas com operadores 

5.3.1 Promoção da concorrência, em colaboração com a Autoridade da 

Concorrência 

A ERS deverá colaborar nos processos conduzidos pela Autoridade da 

Concorrência que respeitem a entidades reguladas por aquela, nos termos 

previstos na Lei da Concorrência para as autoridades reguladoras sectoriais. 
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Os conhecimentos sectoriais específicos de que dispõe, e o acesso à base de 

dados de prestadores criada pelo processo de registo, colocam a ERS como a 

entidade melhor preparada para definir o “mercado relevante”, bem como para 

avaliar o grau de concorrência possível naquele mercado. No âmbito desta 

área de actuação pretende-se, em 2006: 

• Estabelecer contactos com a Autoridade da Concorrência com vista à 

celebração de um protocolo de colaboração; 

• Iniciar o processo de levantamento exaustivo dos vários “mercados” 

existentes no sector da prestação de cuidados de saúde e de análise da 

possibilidade de concorrência em cada “mercado”; 

• Responder aos pedidos de parecer da Autoridade da Concorrência em 

processos de concentração de empresas e de práticas restritivas da 

concorrência; 

• Responder aos pedidos de colaboração da Autoridade da Concorrência, 

em processos de investigação relativos a práticas restritivas da 

concorrência. 

 

5.3.2 Estudo da concorrência no sector do transporte de doentes 

Compete à ERS promover o respeito pela livre concorrência nas actividades 

sujeitas à sua regulação. Neste âmbito, pretende–se realizar um estudo que 

permita aferir das condições de concorrência no sector do transporte de 

doentes. Os objectivos do estudo são: 

• Proceder a um levantamento exaustivo das entidades que operam na 

actividade do transporte de doentes, com incidência na importância 

relativa de cada um dos operadores; 
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• Recolher dados sobre a forma como é efectuada a fiscalização do 

transporte de doentes – tipo e qualidade da ambulância, qualificação da 

tripulação e número de doentes transportado – e, face aos dados 

recolhidos, propor formas de proceder a esse controlo, nomeadamente no 

local de chegada das ambulâncias; 

• Recolher elementos relacionados com o transporte de doentes e o direito 

da concorrência noutros países, com vista ao estudo comparado dos 

regimes jurídicos. 

 

5.3.3 Arbitragem de conflitos entre operadores 

A crescente complexidade das relações económicas aumenta a probabilidade 

de existência de conflitos, dado que os contratos não podem prever todas as 

circunstâncias possíveis. A ERS, pelo seu carácter de entidade 

independendente e pelo seu conhecimento do sector, encontra-se numa 

posição privilegiada para arbitrar conflitos entre operadores públicos e 

privados, nomeadamente no âmbito das parcerias público-privadas e das 

convenções. Pretende-se, em 2006, motivar os operadores para as vantagens 

do recurso à ERS para a resolução de conflitos. A ERS estará disponível para 

efectuar acções de conciliação ou arbitragem sempre que os interessados o 

solicitem.  

 

5.3.4 Estudo sobre o regime das convenções 

Transparência e igualdade de oportunidades são dois princípios fundamentais 

que devem prevalecer nas relações entre os grandes financiadores e os 

operadores, para que o sistema de saúde funcione de forma eficaz e justa. A 

ERS recebeu, durante 2005, várias participações de entidades prestadoras de 
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cuidados de saúde, que sugeriam que alguns aspectos do regime das 

convenções, quer as celebradas pelo SNS, quer as celebradas pelos 

subsistemas, deveriam ser revistas. Decidiu então o Conselho Directivo iniciar 

um projecto de estudo do regime das convenções. Nos objectivos deste 

projecto, pretende-se, em 2006: 

• Proceder à análise e inventariação dos clausulados-tipo das diversas 

convenções, identificando cláusulas específicas e cláusulas comuns às 

diversas convenções; 

• Supervisionar o mercado segurador da saúde, nomeadamente quanto às 

cláusulas contratuais; 

• Proceder à análise das participações recebidas na ERS, envolvendo a 

questão das convenções; 

• Analisar os preços praticados pelos diferentes financiadores com os 

diversos prestadores, e avaliar a lógica económica das diferenças 

encontradas. 

 

5.3.5 Estudo sobre o regime de licenciamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde 

O acesso às convenções no âmbito do SNS é efectuado através de um 

contrato de adesão que implica para o aderente o cumprimento de 

determinados requisitos, sendo o licenciamento um dos que reveste maior 

importância. Por outro lado, a falta de licenciamento poderá pôr em causa o 

direito dos utentes a beneficiar de serviços de saúde com adequados padrões 

de qualidade. Assim, pretende-se iniciar, em 2006, um estudo sobre a situação 

actual do processo de licenciamento e o impacto das deficiências 

eventualmente detectadas sobre a concorrência no sector da saúde. 
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5.4 Actividades Gerais 

5.4.1 Alteração do quadro legal e regulamentar da ERS 

O programa do décimo-sétimo governo constitucional prevê a necessidade de 

adaptar a Entidade Reguladora da Saúde às funções de regulação da 

concorrência na Saúde e dotá-la dos meios necessários. A concretização 

desse objectivo exige uma revisão do quadro legal e regulamentar que 

actualmente emoldura a actuação da entidade. 

 

5.4.1.1 Revisão do Decreto-Lei 309/2003 

O diploma fundamental que regula a actividade da Entidade Reguladora da 

Saúde  é o Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro, que criou esta 

instituição. A revisão deste diploma terá de ser o elemento central do processo 

de alteração da legislação relevante para a actuação da ERS. A contribuição 

do Conselho Directivo da ERS passou pela organização, em colaboração com 

o Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, de um processo de reflexão alargado 

sobre o enquadramento funcional adequado a uma entidade reguladora 

independente para o sector da saúde. Pretendeu-se discutir, em quatro 

workshops que contaram com a participação de representantes de um leque 

alargado de actores do sistema de saúde (utentes, profissionais, entidades 

prestadoras de cuidados de saúde, outras entidades públicas do sector, e 

personalidades  reconhecidas): 

• Quais as funções de regulação e supervisão do sector da saúde que 

deverão ser atribuídas a uma entidade pública independente, e quais é 

que deverão ser atribuídas a outras entidades. 

• Como definir o universo de entidades sujeito à regulação da ERS. 
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• De que instrumentos deve dispor a ERS para cumprir eficazmente essas 

funções. 

O processo de reflexão culminou num seminário geral, dedicado ao tema 

“Regulação Independente em Saúde”, onde se fez o balanço das workshops e 

se apresentaram as principais conclusões, que poderão servir de base à 

revisão do diploma criador da ERS. 

 

5.4.1.2 Revisão da legislação complementar 

A alteração do Decreto-Lei 309/2003 implicarou a revisão de outros diplomas 

legais. O Conselho Directivo pretende contribuir activamente para o processo 

de revisão da portaria que regulamenta o pagamento das taxas e contribuições 

devidas à ERS (para além das regulamentadas pela Portaria 38/2006, de 6 de 

Janeiro) e da portaria que aprova o regulamento interno da ERS, que terá de 

ser adaptado às futuras atribuições da entidade. 

 

5.4.2 Registo 

O conhecimento do universo dos regulados é uma condição imprescindível 

para que a ERS possa exercer devidamente as suas funções de regulação, 

supervisão e acompanhamento da actividade dos estabelecimentos, 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde. Incumbe à ERS 

proceder ao registo público das entidades prestadoras de cuidados de saúde, 

processo indispensável para que esta entidade conheça todos os seus 

regulados. O registo é efectuado não só no interesse público, mas também no 

interesse do próprio operador, uma vez que parte da informação prestada é 

divulgada online, constituindo o registo uma forma de reconhecimento público 
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do operador e um factor de segurança acrescida para os próprios utentes da 

saúde. 

Durante o ano de 2006, será criada a infra-estrutura necessária à execução do 

processo de registo, nos termos da Portaria 38/2006. Este processo deverá 

estar concluído a tempo de se poder proceder ao registo de todas as entidades 

até 30 de Junho de 2006. A partir dessa data, os elementos constantes do 

registo serão disponibilizados pela ERS para consulta pública no seu website, 

com excepção daqueles que por esta não sejam considerados de interesse 

público. 

No acto de inscrição as entidades estão sujeitas ao pagamento de uma taxa, 

que constituirá uma fonte de receitas própria da entidade. A taxa surge como 

contrapartida do serviço prestado pela ERS, nomeadamente a criação do 

registo e a sua manutenção, e visa suportar os custos da criação e 

actualização do registo, da emissão das respectivas certidões, da manutenção 

da infra-estrutura informática de registo e publicitação e da fiscalização dos 

elementos declarados pelos regulados, aquando do registo e da sua 

actualização, sem pôr em causa a capacidade de a ERS se financiar através 

de receitas próprias. 

 

5.4.3 Relações internacionais 

“A ERS pode estabelecer formas de cooperação ou associação atinentes ao 

desempenho das suas atribuições com outras entidades de direito público ou 

privado, nacionais e internacionais, nomeadamente com entidades eguladoras 

afins, a nível nacional, comunitário ou internacional, quando tal se mostre 

necessário ou conveniente para a prossecução das respectivas atribuições.” 

(artigo 7.º do Decreto-Lei 309/2003). Neste âmbito, em 2006, pretende-se 
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estabelecer contactos com as entidades reguladoras independentes dedicadas 

à saúde de Inglaterra, França e Holanda. 

A finalidade dos contactos será a realização de visitas a estas instituições, que 

permitam conhecer aqueles aspectos da experiência destas entidades que 

poderão ser relevantes para a actividade futura da ERS.  

Estes contactos servirão ainda para estabelecer as bases para a celebração, 

no futuro, de protocolos de cooperação entre estas entidades e a ERS, para o 

intercâmbio de experiências, metodologias processuais e formação de quadros. 
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6 Gestão e organização 

6.1 Recursos humanos 

Ainda que a ERS tenha sido criada em 2003 (pelo Decreto-Lei n.º 309/2003 de 

10 de Dezembro), o seu primeiro Conselho Directivo foi nomeado cerca de 

quatro meses mais tarde, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

39/2004 (2.ª Série) de 16 de Abril de 2004. Contudo, e até à aprovação da 

Portaria n.º 1457-A/2004 de 6 de Dezembro, que aprovou o quadro de pessoal, 

esta entidade apenas funcionava com os três elementos do Conselho Directivo. 

Assim, só em Dezembro de 2004 e Janeiro de 2005, foram admitidos os 

primeiros colaboradores. 

A ERS, para desenvolvimento da sua actividade, e no âmbito das atribuições 

legalmente estabelecidas, necessita de recorrer a técnicos com forte grau de 

especialização. Pretende-se privilegiar o recurso a consultores externos, quer 

através da criação de comissões de peritos, que colaborarão regularmente com 

a ERS nas suas áreas de especialização, quer através da subcontratação de 

trabalhos especializados. No entanto, a ERS terá de criar um corpo 

permanente de colaboradores fortemente especializado e dispondo de 

características especiais. A sua actuação, em determinadas circunstâncias, 

reveste-se de alguma delicadeza, nomeadamente quando intervenham 

exercendo funções de fiscalização. Por outro lado, nas restantes funções 

exige-se a maior competência técnica, grande dedicação e disponibilidade para 

trabalho intenso.  

De notar que, nesta data, se encontravam ao serviço da ERS vinte e um 

efectivos (dezassete colaboradores em regime de contrato individual de 

trabalho a termo, um funcionário público em regime de comissão de serviço e 
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três membros do Conselho Directivo com estatuto de Gestor Público), que 

representam um preenchimento do quadro de pessoal que se salda em 40%. 

Verifica-se assim que, para a consecução da sua missão, como planeada para 

o ano de 2006, e no actual estádio de arranque de actividade em plenitude, a 

ERS necessitará de preencher lugares do quadro de pessoal, sobretudo 

quadros superiores e de consultoria de alto nível, atenta a especificidade e 

exigência das atribuições a prosseguir, não descurando ainda a carência de 

dirigentes intermédios, absolutamente essenciais à operacionalidade dos 

serviços. Refira-se, aliás, que só em Abril de 2005 foi definida a estrutura 

orgânica interna da ERS, através da Portaria nº 418/2005. 

Em síntese, a ERS prevê recrutar os efectivos ínsitos no quadro infra:   

Grupo de Pessoal Nº de 
lugares 

Lugares 
Preenchidos

Lugares 
Vagos 

Lugares a 
preencher em 

2006 

Presidente do Conselho Directivo 1 1 0   

Vogais do Conselho Directivo 2 2 0   

Consultoria de alto nível 3 0 3 2  

Director de Departamento 
Regulador 4 1 3 1  

Director de Serviço Regulador 6 1 5  2 

Chefe de Divisão Reguladora 2 0 2   

Quadros de Assessoria de 
Regulação 8 2    * 5  5 

Quadros Superiores de Regulação 9 6 3  3 

Quadros Técnicos 7 2 5   

Quadros Médios 3 2 1   

Recepcionista telefonista 2 0 2   

Motorista 4 3 1   

Contínuo 2 1 1   

TOTAL 53 21 32 13 

 

* Considerados exclusivamente os lugares em que estão funcionários em exercício (acresce 
um lugar ocupado por funcionária nomeada, em comissão de serviço, directora de serviços).  
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Finalmente, e a par da implementação da sua estrutura orgânica e 

preenchimento do quadro de pessoal, propor-se-á a aprovação de um 

Regulamento de Carreiras e será aprovado e executado um Plano de 

Formação, resultante das necessidades concretamente identificadas no 

universo dos seus efectivos.  

Os trabalhadores da ERS têm necessariamente que ser técnicos de qualidade, 

de nível superior, com elevado grau de diferenciação, ou mesmo de excelência. 

Consequentemente, propõe-se o Conselho Directivo incentivar, ou mesmo, 

quando possível, financiar ou patrocinar, o desenvolvimento dos seus 

colaboradores em termos académicos e a frequência de acções de formação, 

proporcionando, por um lado, a valorização pessoal e, por outro, o 

enriquecimento do capital humano da ERS. 

 

6.2 Recursos materiais 

Tendo a Direcção-Geral do Património (Ministério das Finanças) apontado, 

através da Informação nº 2005-DGP-12307, várias ilegalidades e 

irregularidades ao denominado “Contrato-promessa de arrendamento”, 

outorgado pelo anterior Presidente do Conselho Directivo e pela Associação 

Comercial do Porto, ao abrigo do qual a ERS funcionou, inicialmente, no 

Palácio da Bolsa, o actual Conselho Directivo pôs termo a tal situação, 

resolvendo o aludido contrato e celebrando novo arrendamento de imóvel, 

propriedade do IAPMEI. 

Assim, e com efeitos a partir de 1 de Março de 2006, a ERS arrendou o prédio 

sito na Rua São João de Brito, nº 621, L. 32, no Porto, com a área útil de 

910m2, com seis arrecadações e doze lugares de garagem, cuja renda se 

encontrava previamente homologada pelo Ministério das Finanças (Direcção-

Geral do Património). De resto, as instalações arrendadas no Palácio da Bolsa 
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não se revelavam sequer suficientes para um aceitável funcionamento dos 

serviços de apoio, cujo quadro de pessoal, aprovado pela Portaria nº 1457-

A/2004, de 6 de Dezembro, totaliza 53 efectivos. 

Além da evidente vantagem financeiras da opção tomada – por se tratar de 

arrendamento de prédio público, em substituição de prédio particular, e com 

uma renda inferior – o novo arrendamento permite beneficiar de condições 

físicas mais adequadas ao desenvolvimento da actividade da instituição. 

Porém, tornar-se-á necessário adquirir equipamento para os recursos humanos 

a recrutar no ano de 2006 (mobiliário e equipamento informático) e, bem assim, 

rentabilizar o espaço arrendado, requalificando-o e apetrechando-o, não só 

para a actividade quotidiana, como também para acções de formação nas 

diferentes áreas de atribuição da ERS. 

A expansão da actividade da ERS exige uma reorganização dos processos 

internos, tendo-se optado por adquirir um sistema de gestão documental 

informatizado, que simplifica os procedimentos a efectuar, sem pôr em causa a 

segurança na condução dos processos, e reduzindo ao mínimo a circulação de 

papel, o que permite uma maior eficiência na gestão. 

 

 

6.3 Recursos financeiros 

 

Pelo facto de a Entidade Reguladora da Saúde ter mudado de instalações e 

estas serem de maior dimensão, e em face do definitivo arranque de actividade 

com o correspondente plano de recrutamentos e processo de registo 
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obrigatório dos operadores de saúde regulados, tornou-se necessário efectuar 

um aumento na dotação inicial da classe 4 no valor global de € 526.000,00, 

nomeadamente em equipamento básico, ferramentas e utensílios, equipamento 

administrativo, equipamento informático (hardware), outras imobilizações 

corpóreas e despesas de instalação, cuja descrição consta do ponto 

antecedente. 

Relativamente a despesas com pessoal, apenas foi necessário dotar a conta 

683– Indemnizações com Pessoal no valor de € 30.000,00, uma vez que esta 

não apresentava qualquer dotação e tendo em conta o termo de vários 

contratos de trabalho e eventual não renovação dos mesmos, bem como 

processos judiciais em curso.  

Todavia, o montante inscrito no agrupamento 01-Despesas com Pessoal 

revela-se suficiente, e absolutamente imprescindível, para suportar o plano de 

recrutamento para o ano de 2006, com vista à prossecução das atribuições da 

ERS, cuja actividade se desenvolve e efectiva, pela primeira vez, neste 

exercício. 

Para fazer face a possíveis encargos com multas e juros, é necessário dotar as 

rubricas 695-Multas e Penalidade e 681-Juros Suportados, uma vez que no 

orçamento inicial não tinham dotação. 

Quanto à rubrica “Fornecimentos e Serviços Externos”, verifica-se a 

necessidade de aumentar a sua dotação. Este aumento justifica-se na medida 

em que a mudança de instalações acarreta um aumento de encargos, relativos 

a consumo de electricidade e água, e novos encargos com a aquisição de 

serviços de vigilância e segurança e de limpeza, bem como a recuperação 

física e funcional da actual sede da ERS, requalificando-a e apetrechando-a, 

não só para a actividade quotidiana, como também para acções de formação 

nas diferentes áreas de atribuição da ERS. 
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Tendo em conta a reduzida dimensão da ERS, todas as aquisições (excepto o 

imobilizado) são contabilizadas na rubrica “Fornecimentos e Serviços 

Externos”. Sublinha-se, na oportunidade, que o desenvolvimento crescente das 

actividades da Instituição, quer a nível orgânico, quer operacional, impõe a 

necessidade de aumentar a dotação desta rubrica de forma a fazer face a 

possíveis despesas. 
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