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1. Nota introdutória 

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 n.º 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, aos 

condicionalismos passados e actuais, o Conselho Directivo desta entidade elabora e 

aprova o presente Plano de Actividades, no qual pretende verter a selecção daquilo que 

considera constituírem as suas prioridades para o ano de 2007, com base na sua actual 

lei orgânica.  

 

1.1. Caracterização do ambiente interno e externo 

1.1.1. Ambiente interno 

O Programa do XVII Governo Constitucional prevê a alteração do 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. Durante o 

ano de 2006, o Gabinete do Ministro da Saúde, em colaboração com o Conselho Directivo 

da ERS, iniciou o processo de revisão do diploma criador desta entidade, tendo sido 

elaborado um projecto de Decreto-Lei dos Estatutos da ERS. O referido processo de 

revisão ainda não está concluído, mas é expectável que o seja brevemente, e já é 

conhecida a visão de Sua Excelência o Ministro da Saúde sobre a missão da ERS. Assim, 
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o Conselho Directivo entendeu privilegiar, no planeamento e na prática das suas 

actividades de 2007, as áreas de actuação que se prevê venham a ser compatíveis com a 

futura lei orgânica da ERS. 

No entanto, enquanto o processo de revisão do diploma criador da ERS não está 

concluído, e no respeito pela lei, todas as actividades da ERS serão levadas a cabo no 

mais escrupuloso cumprimento do diploma em vigor, e fundamentadas nas atribuições e 

competências nele previstas. 

Quando o actual Conselho Directivo iniciou funções, em 29 de Setembro de 2005, a ERS 

não dispunha dos recursos humanos e materiais necessários para uma eficaz regulação e 

supervisão da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Durante o ano de 2006 procedeu-se ao recrutamento de 13 efectivos, sobretudo quadros 

superiores, e foi pedida e obtida a colaboração de 3 enfermeiros e 3 médicos, em regime 

de destacamento. Procedeu-se à mudança de instalações e implementaram-se novas 

infra-estruturas de sistemas de informação. O registo dos prestadores de cuidados de 

saúde está implementado, possibilitando a obtenção de receitas próprias. Estão, assim, 

reunidas as condições para que 2007 seja o primeiro ano completo de actividade normal 

da ERS.  

 

1.1.2. Ambiente externo 

Todas as políticas de saúde, bem como as medidas de gestão dos serviços públicos de 

saúde, sejam de cariz conjuntural ou estrutural, constituem importantes elementos do 

ambiente externo em que se enquadra a actividade de regulação independente da ERS, 

susceptíveis de influenciar não os objectivos da regulação independente da saúde, mas 

as linhas estratégicas e o conjunto de acções prioritárias para o cumprimento desses 

objectivos. 

O relatório do Orçamento do Estado para 2007 define como linhas estratégicas da política 

de saúde o aumento dos ganhos de saúde para a população, a melhoria da rede de 

cuidados de saúde a idosos e a pessoas com dependência, o desenvolvimento das 

Unidades de Saúde Familiares, a promoção da sustentabilidade financeira do Serviço 
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Nacional de Saúde (SNS) e o aperfeiçoamento da sua organização e gestão, e a 

promoção do conhecimento, modernização e inovação.  

Neste contexto, o papel da regulação independente da saúde, centrada no utente, será 

cada vez mais fundamental para garantir o acesso aos cuidados de saúde, a observância 

dos níveis de qualidade e segurança, e a defesa dos direitos e interesses dos utentes. A 

continuação do processo de empresarialização dos hospitais, o lançamento de novos 

hospitais em regime de parcerias público-privadas, a criação de novos centros 

hospitalares e de unidades locais de saúde, e as medidas de controlo da despesa pública 

em meios de diagnóstico e terapêutica no âmbito do regime convencionado com o SNS, 

poderão criar dinâmicas no sector da saúde merecedoras de uma atenta vigilância por 

parte do regulador independente. 

 

1.2. Processo de elaboração do plano 

O presente plano de actividades foi elaborado pelo Conselho Directivo da ERS e contou 

com a participação de todos os directores de serviço e departamento, bem como dos 

demais colaboradores da ERS. Cada um dos directores de serviço e departamento 

elaborou uma proposta de planeamento das actividades sob a sua responsabilidade, onde 

constavam as principais linhas de acção a adoptar e os objectivos a atingir, e o conjunto 

de actividades concretas a realizar em 2007. Estas propostas sectoriais resultaram de um 

exaustivo processo de audição e discussão interna, em cada departamento, das 

sugestões formuladas pelos colaboradores sobre actividades a implementar, tendo sido 

posteriormente submetidas à consideração do Conselho Directivo da ERS. 

As propostas de actividades de cada departamento foram discutidas em reunião do 

Conselho Directivo, tendo sido aprovado o conjunto de actividades a desenvolver durante 

o ano de 2007, as quais foram vertidas neste documento, o “Plano de Actividades para 

2007”. 

O passo final no processo de planeamento das actividades desta entidade passa pela 

apresentação deste documento a Sua Excelência o Ministro da Saúde, para aprovação, e 

posterior publicação no website da ERS. 
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2. Missão e atribuições 

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

dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores 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 doentes. Incumbe-lhe igualmente prevenir e combater as práticas de indução artificial 

da procura de cuidados de saúde.  

Considerando as especificidades associadas ao mercado da saúde, visando sempre 

defender os direitos e interesses legítimos dos utentes, a ERS deverá, em colaboração 

com a Autoridade da Concorrência, garantir a concorrência entre os prestadores de 

cuidados de saúde. 

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 saúde e sobre os 

requisitos e as regras relativos ao exercício da actividade seguradora por entidades 

autorizadas a explorar o ramo "Doença". 

Considerando os condicionalismos que limitam a actividade da ERS, nomeadamente a 

necessidade de continuar a implementar as condições adequadas ao seu bom 

funcionamento, e o decurso do processo de reformulação do seu quadro legal, com 

algumas orientações já relativamente estabilizadas, o Conselho Directivo entende que a 

actividade da ERS deverá ser concentrada, para além das actividades institucionais, em 

três grandes áreas, designadamente a garantia dos direitos dos utentes, a regulação das 
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falhas de mercado (e do Estado), e a regulação das relações económicas com 

operadores. 
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3. Actividade previstas 

3.1. Garantir os direitos dos utentes 

O Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, no seu artigo 6.º, número 2, define como 

primeira atribuição da ERS a defesa dos interesses dos utentes dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde. Para a concretização deste objectivo, assume-se uma 

estratégia assente em três pontos: assegurar informação que permita as melhores 

escolhas aos utentes; promover a divulgação de indicadores da qualidade do serviço 

prestado; e promover o desenvolvimento de mecanismos susceptíveis de facilitarem o 

diálogo entre utentes e operadores. 

 

3.1.1. Avaliação dos serviços prestados 

Pretende a ERS contribuir para uma melhoria dos padrões de qualidade das prestações 

de cuidados de saúde, através de uma avaliação contínua dos serviços prestados pelos 

estabelecimentos de cuidados de saúde, de forma independente e centrada no utente. A 

actividade principal a prosseguir nesta área é a criação de um sistema de avaliação dos 

serviços prestados que permita um conhecimento simplificado, transparente e objectivo 

(através de ratings) sobre a qualidade dos serviços que se poderá obter nos diversos 

estabelecimentos de cuidados de saúde. O Sistema de Avaliação da Qualidade dos 

Serviços de Saúde (SAQSS) deve utilizar indicadores estandardizados, incluindo sobre a 

satisfação dos utentes, agregando a informação produzida por esses indicadores numa 

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

semelhante à classificação por estrelas das unidades hoteleiras). Dando continuidade ao 

projecto iniciado em 2006, pretende-se em 2007: 

• Iniciar a implementação do SAQSS, dando prioridade aos centros de nascimento e 

aos sectores relacionados com meios de diagnóstico invasivos. Para a realização 

deste objectivo será necessário: definir critérios de avaliação dos serviços, com 

referência aos indicadores definidos; submeter a discussão pública a metodologia 

de avaliação; recolher informação relevante para a construção dos indicadores, 

através de inquéritos a distribuir pelos diferentes prestadores (públicos, sociais e 
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privados); classificar os regulados de acordo com os critérios estabelecidos, 

agregando a informação produzida por esses indicadores numa classificação 

simples, de fácil percepção pelo público; e publicitar as classificações agregadas, 

bem como os resultados em cada um dos indicadores, no website da ERS, para 

que possam ser livre e facilmente consultados pelos potenciais utentes, de modo 

intuitivo, e também pelos próprios prestadores, como forma de incentivo à 

melhoria contínua da qualidade. 

• Realizar auditorias aos prestadores de cuidados de saúde com os objectivos de: 

monitorizar os serviços prestados, e a sua conformidade com os indicadores de 

qualidade definidos; permitir o benchmarking internacional dos níveis de qualidade 

da prestação de cuidados de saúde em Portugal; emitir directivas e 

recomendações aos prestadores, em matéria de qualidade, e acompanhar o 

seguimento daquelas. 

• Concluir o estudo iniciado em 2006 sobre a caracterização dos prestadores não 

públicos de cuidados de saúde com centros de nascimento, produzindo o relatório 

final e procedendo à emissão de recomendações. 

• Realizar um estudo sobre os níveis de qualidade da cirurgia em ambulatório, 

enquanto instrumento eficaz e eficiente para reduzir as listas de espera e baixar os 

custos com a saúde. 

• Realizar um estudo sobre a garantia dos direitos dos utentes que celebram 

contratos de seguro de saúde com entidades seguradoras privadas, 

nomeadamente quanto aos níveis de qualidade mínima exigíveis. 

• Identificar e emitir recomendações sobre o processo de licenciamento, 

introduzindo mecanismos e fórmulas que o facilitem e agilizem a sua tramitação, 

como sugerido no “Estudo sobre o Processo de Licenciamento de Prestadores de 

Cuidados de Saúde”, elaborado pela ERS em 2006. 
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3.1.2. 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 manter e 

melhorar o sistema de informação ao público em geral, através do seu website, onde os 

cidadãos podem aceder a informação relevante sobre os prestadores de cuidados de 

saúde. No âmbito deste projecto, pretende-se, em 2007: 

• Assegurar a constante actualização do website, para que a informação nele 

contida seja exaustiva e o mais actual possível, e alargar o leque de informação aí 

disponibilizado. 

• Implementar um sistema de reclamações através do website da ERS, de modo a 

facilitar a sua apresentação e o controlo da resolução das reclamações, 

contribuindo para a promoção de um relacionamento de proximidade entre os 

utentes e a ERS. 

 

3.1.3. Processamento das queixas e reclamações 

Os prestadores de cuidados de saúde são obrigados a ter um livro de reclamações em 

cada serviço e a registar as reclamações e as queixas avulsas dos utentes, devendo 

enviar cópias das reclamações recebidas à ERS. A metodologia adoptada pela ERS, 

assente no 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, continuará a ser implementada em 2007, com 

os aperfeiçoamentos que se venham a revelar necessários. No âmbito desta questão, 

pretende-se, em 2007: 

• Assegurar o processamento atempado e de acordo com a metodologia definida 

das reclamações recebidas. 
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• Investigar com rigor os factos constantes das reclamações que indiciem práticas 

que constituam falta grave em matérias da competência da ERS. 

• Elaborar relatórios semestrais onde se efectue a descrição e análise dos dados 

resultantes das reclamações recebidas, de acordo com uma metodologia que 

permita a identificação de padrões em termos de frequência dos assuntos sobre 

que elas versam, e dos prestadores reclamados, que possam sugerir problemas 

sistémicos. 

• Estudar a criação de um modelo padronizado de reclamações dos prestadores. 

Apesar do conceito de reclamação estar geralmente associado a instrumento de 

acção a usar pelos utentes dos serviços, que geralmente se encontram em 

posições de inferioridade relativamente aos prestadores, estes têm vindo a 

solicitar à ERS a possibilidade de apresentar as suas exposições através de 

mecanismos formalizados. 

• Realizar um estudo sobre os atrasos no atendimento aos utentes, face aos 

horários previamente marcados, com vista à emissão de recomendações que 

permitam reduzir o grande volume de reclamações recebidas na ERS incidindo 

sobre esta questão. 

 

3.2. Regulação das falhas de mercado (e do Estado) 

3.2.1. Práticas de discriminação ou rejeição infundada de 
doentes 

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” e a rejeição dos doentes menos “rentáveis”, pondo 

em causa o direito ao acesso aos cuidados de saúde. A ERS deverá actuar na prevenção, 

fiscalização e sancionamento de práticas de discriminação ou rejeição infundada de 

doentes. Concretamente, pretende-se, durante 2007: 
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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. 

• Implementar o modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas de 

selecção de doentes, cujo desenvolvimento se iniciou em 2006, com um 

levantamento metódico dos sistemas de informação disponíveis nos diversos tipos 

de prestadores de cuidados de saúde. 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 2007, será dada 

prioridade à análise dos movimentos de doentes de oncologia. 

• Concluir o estudo, iniciado em 2006, sobre potenciais problemas de acesso a 

cirurgias do foro oftalmológico, concretamente a correcção de descolamento de 

retina. 

• Concluir o relatório final do estudo, iniciado em 2006, sobre o movimento de 

doentes com Esclerose Múltipla e eventuais dificuldades de acesso destes 

doentes a alguns hospitais do SNS, bem como formular recomendações ao 

Governo com vista à superação das dificuldades encontradas. 

 

3.2.2. Desigualdades no acesso aos cuidados de saúde 

O direito ao acesso aos cuidados de saúde só será garantido em pleno se não se 

verificarem desigualdades significativas ao nível da acessibilidade entre as populações 

das diversas regiões do continente. A oferta de serviços deverá adequar-se, tanto quanto 

possível, às necessidades concretas de cada região, assegurando um grau de 

acessibilidade uniforme para todas as populações. Neste âmbito, em 2007, a ERS deverá: 
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• Caracterizar as descontinuidades na prestação e escassez de serviços, 

conducentes a iniquidades no acesso, através do desenvolvimento de 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 2007 será concluído o 

estudo sobre serviços de Medicina Física e Reabilitação, e será realizada a 

análise do acesso a consultas de otorrinolaringologia e a tratamentos de 

oftalmologia. 

• Analisar as desigualdades existentes no acesso aos cuidados primários, 

comparando a oferta de médicos de família com as necessidades, avaliando as 

dificuldades para os utentes resultantes do processo administrativo para a 

atribuição de um médico de família e dos horários de funcionamento dos serviços, 

e procurando detectar assimetrias regionais e ineficiências. 

• Estudar o acesso a serviços fora da rede do SNS que se anunciam como “serviços 

de urgência” ou “serviços de atendimento permanente”, comparando o acesso real 

com o acesso anunciado. 

 

3.2.3. Acesso e moderação do consumo 

Num contexto de organização da prestação de cuidados com seguro de saúde público, 

levantam-se problemas de assimetria de informação que podem implicar um consumo 

excessivo de cuidados de saúde. O consumo excessivo pode resultar dos próprios 

utentes (risco moral), ou pode ser induzido pelos prestadores de cuidados de saúde. 

Sendo fundamental garantir o equilíbrio entre os mecanismos de moderação da procura e 

o direito ao acesso, a ERS pretende em 2007: 

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

profissionais que indiciem casos de indução artificial da procura. 
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• Implementar um modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas de 

indução artificial da procura. Em 2007, será definida uma metodologia de análise 

da informação que seja possível recolher junto dos regulados da ERS, que permita 

identificar padrões na actividade que indiciem práticas de indução artificial da 

procura. 

• Elaborar um estudo sobre as taxas moderadoras, focando questões como o seu 

impacto na moderação do consumo e no acesso aos cuidados de saúde. 

  

3.3. Regulação das relações económicas com operadores 

3.3.1. Promoção 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. Os conhecimentos sectoriais específicos de 

que dispõe, e o acesso à base de dados de prestadores criada pelo processo de registo, 

posicionam a ERS como a entidade mais bem 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 2007: 

• Realizar o estudo e avaliação das condições actuais e desejáveis de concorrência 

no sector das análises clínicas. 

• Realizar o estudo e avaliação das condições actuais e desejáveis de concorrência 

no sector dos meios complementares de diagnóstico de cardiologia. 

• Continuar o processo de levantamento exaustivo dos vários mercados relevantes 

existentes no sector de prestação de cuidados de saúde, com vista à 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. 
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• Emitir recomendações sobre as condições da oferta privada dos tratamentos 

substitutivos da função renal, após a análise do relatório final do estudo solicitado 

ao CEGEA (Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada) da Faculdade de 

Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, que analisou as 

características da indústria, a cobertura geográfica e a estrutura dos mercados 

regionais e nacional, tendo como objectivo a análise da eficiência económica deste 

subsector do sistema de saúde. 

 

3.3.2. Regulação de outras relações económicas 

A crescente complexidade das relações económicas no sector da saúde aumenta a 

probabilidade de existência de conflitos, dado que neste contexto não é possível conceber 

contratos que prevejam todas as circunstâncias possíveis. A ERS, pelo seu estatuto e 

pelo seu conhecimento do sector, encontra-se numa posição privilegiada para contribuir 

com independência e credibilidade para a resolução de eventuais conflitos, quer no plano 

da informação aos sujeitos do mercado, quer no plano da resolução de conflitos 

propriamente dita. Neste âmbito, pretende-se em 2007: 

• Concluir o estudo sobre o regime contratual entre as seguradoras (planos de 

saúde) e os prestadores de cuidados de saúde, incluindo a análise dos preços 

praticados pelos diferentes financiadores com os prestadores, e avaliar a lógica 

económica das diferenças encontradas. 

• Realizar um estudo sobre as práticas actuais relativas à emissão de facturas, e ao 

seu conteúdo, pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde, com vista a 

aferir do cumprimento das regras legais e da eventual necessidade de alteração 

destas. 

• Acompanhar as parcerias público-privadas na saúde, quer ao nível da evolução 

das actuais parcerias, quer ao nível da implementação de novas parcerias, 

particularmente na vertente de conflitos contratuais que possam emergir e dos 

novos desafios que colocam à regulação. 
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• Elaborar o relatório final e emitir recomendações sobre o sector do transporte 

terrestre de doentes, após a análise dos comentários das entidades mais 

relevantes do sector ao relatório e conclusões preliminares elaborado pela ERS 

em 2006. 

 

3.4. Actividades institucionais 

3.4.1. Registo 

Em 2006 arrancou o processo de registo dos operadores, tarefa hercúlea, mas que nos 

seus propósitos se revelou bem sucedida. Sanada a maioria dos problemas inerentes ao 

registo inicial dos operadores, em 2007 haverá que continuar o processo de registo dos 

novos operadores que entrarem no mercado, bem como dos que não o efectuaram de 

todo, e assegurar a manutenção e gestão da base de dados. Nessa medida, em 2007 

pretende a ERS: 

• Efectuar o levantamento dos operadores não registados assim como a verificação 

da fidelidade e actualidade dos dados transmitidos pelos operadores registados. 

• Acompanhar a actualização de dados dos operadores registados, seja a 

actualização voluntária ou compulsória. 

• Realizar acções de auditoria e fiscalização dos elementos constantes do registo. 

• Instaurar processos contra-ordenacionais e judiciais adequados quando se 

verificar a recusa do cumprimento do dever de registo, ou a sonegação intencional 

de informação obrigatória. 

 

3.4.2. Alteração do quadro legal e regulamentar da ERS 

O Programa do XVII Governo Constitucional prevê a necessidade de adaptar a ERS às 

funções de regulação da concorrência na Saúde e dotá-la dos meios necessários. A 
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concretização desse objectivo exige uma revisão do quadro legal e regulamentar que 

actualmente emoldura a actuação da entidade. 

A alteração do Decreto-Lei n.º 309/2003, prevista para o primeiro semestre de 2007, 

implica a revisão de outros diplomas legais. O Conselho Directivo da ERS pretende 

contribuir activamente para o processo de revisão de todos os diplomas que devam ser 

alterados em consequência. 

 

3.4.3. Instrumentos e metodologias de trabalho 

A ERS deverá, continuamente, procurar desenvolver instrumentos e metodologias de 

trabalho que potenciem a sua capacidade de intervenção no sector da saúde. 

Concretamente, propõe-se para 2007: 

• Desenvolver os contactos estabelecidos com as entidades reguladoras 

independentes dedicadas à saúde de outros países, 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. 

• Organizar e apoiar a organização de seminários e conferências sobre temáticas 

das áreas da competência da ERS, com vista à promoção da discussão pública 

sobre os problemas do sector da saúde, e ao envolvimento de todos os actores do 

sector da saúde (utentes, prestadores e pagadores) nessa mesma discussão. 

• Implementar um programa de formação interna e externa dos seus quadros 

técnicos, com o objectivo de os dotar de um elevado nível de formação 

especializada, actual e pertinente para a actividade desta reguladora. 

• Fomentar a criação e organização de uma base de dados exaustiva sobre as mais 

diversas dimensões do sector da saúde disponibilizadas por todas as fontes 

nacionais e internacionais, que permita retratar a realidade de uma perspectiva 

diacrónica e sincrónica. 

ERS, 29 de Março de 2007 

O Conselho Directivo 
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