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1. Nota introdutória 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é um organismo 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 previstos no 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 acima referido, mais 

concretamente no artigo 17.º, n.º 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 Série A 

n.º 1335 de 30/07/2007, 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 2008, 

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, que 

já foi submetido ao Conselho de Ministros para agendamento. 

No plano de actividades para 2007, elaborado em Março de 2007, e aprovado por Sua 

Excelência o Ministro da Saúde, em 26 de Junho de 2007, o Conselho Directivo 
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entendeu privilegiar, no planeamento e na prática das suas actividades, as áreas de 

actuação que se prevê virem a ser compatíveis com a futura lei orgânica da ERS. No 

entanto, o mesmo plano previa que enquanto o processo de revisão do diploma 

criador da ERS não estivesse concluído, e no respeito pela lei, todas as actividades da 

ERS fossem levadas a cabo no mais escrupuloso cumprimento do diploma em vigor, e 

fundamentadas nas atribuições e competências nele previstas. 

Não tendo sido ainda aprovados os novos estatutos, nem tendo ocorrido qualquer 

alteração no quadro legal da ERS desde a aprovação do Plano de Actividades para 

2007, entendeu o Conselho Directivo que o Plano de Actividades para 2008 deveria 

ser elaborado com base nos mesmos princípios estratégicos, e privilegiando as 

mesmas áreas de actuação que foram consagradas no Plano de Actividades para 

2007. 

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 2006 e 2007, procedeu-se ao recrutamento de 18 colaboradores, 

sobretudo quadros superiores, e foi pedida e obtida a colaboração de 3 enfermeiros e 

3 médicos, em regime de destacamento. Considerando que as necessidades de 

recursos humanos para uma regulação e supervisão efectivas de mais de dez mil 

estabelecimentos, são superiores aos actuais 34 colaboradores (incluindo os 

elementos do Conselho Directivo) da ERS, prevê-se que se venha a contratar em 

2008 mais alguns colaboradores. Procedeu-se à mudança de instalações e 

implementaram-se novas infra-estruturas de sistemas de informação. Estarão, assim, 

reunidas as condições para que, em 2008, depois de publicados os novos estatutos, a 

actividade da ERS atinja a plena normalidade.  

 

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. 
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As linhas estratégicas da política de saúde para 2008, definidas no Orçamento do 

Estado para 2008, privilegiam a reforma dos cuidados primários, assente na criação 

de novas unidades de saúde familiares e na criação dos agrupamentos de centros de 

saúde, o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, e a promoção da flexibilidade da organização hospitalar, nomeadamente 

através da expansão da prática de contratação a todos os hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). 

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. O crescimento do peso da actividade dos grupos empresariais privados 

na prestação de cuidados de saúde, o aprofundamento do processo de 

empresarialização e contratualização nos hospitais públicos, 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 de departamento, bem 

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

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 2008. 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 
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durante o ano de 2008, que foi vertido neste documento, o “Plano de Actividades para 

2008”. 
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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 (AdC), garantir a concorrência entre os prestadores 

de cuidados de saúde. 

Constitui ainda atribuição da ERS a avaliação contínua dos cuidados de saúde 

prestados, de forma global, independente e centrada no interesse dos utentes, 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 continuar a ser concentrada, para além das actividades 

institucionais, em três grandes áreas, designadamente a garantia dos direitos dos 
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utentes, a regulação das 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 número 2 do seu artigo 6.º, 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 a 

disponibilização de informação que permita aos utentes efectuar as melhores 

escolhas; promover a divulgação de indicadores de qualidade dos vários níveis de 

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 a 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 implementação do Sistema 

Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (SINAS), sistema complexo de 

avaliação, com dimensão objectiva através de “ratings”, que traduzem a avaliação dos 

serviços, utilizando indicadores standards, que permite não só proceder a uma 

avaliação dos cuidados de saúde, como o fornecimento de informação de forma clara 

e perceptível ao comum dos utentes. Concretamente, pretende-se em 2008: 

• Dar continuidade ao SINAS, cuja concepção está em fase final, através do seu 

desenvolvimento e implementação prática. No decorrer de 2007 foi preparado 

o programa do concurso para a aquisição de serviços de concepção e 

implementação da estrutura que suportará o SINAS, bem como o respectivo 

caderno de encargos; em 2008 decorrerá o concurso e a consequente escolha 

do fornecedor dos serviços. Conforme estabelecido no caderno de encargos, 

até ao final de 2008 deverá estará já em implementação um projecto-piloto de 

aplicação do sistema em desenvolvimento. 
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• Realizar acções de fiscalização dos prestadores de cuidados de saúde, sejam 

de cariz esporádico, determinadas por força de alguma denúncia ou no âmbito 

de qualquer processo de inquérito a correr termos na ERS, sejam acções 

fiscalizadoras temáticas, com o objectivo de monitorizar os serviços prestados, 

e a sua conformidade com os indicadores de qualidade definidos, visando 

emitir directivas e recomendações, em matéria de qualidade e acompanhar o 

seu acatamento.  

• Dar continuidade ao estudo sobre os níveis de qualidade da cirurgia de 

ambulatório, desenvolvendo outras actividades nesta área, atendendo, por um 

lado, à sua grande relevância na medicina mais evoluída, e por outro à sua 

eficácia enquanto instrumento para redução das listas de espera, aumento da 

qualidade dos serviços e baixa dos custos com a saúde. 

• Realizar estudos relativos à satisfação das necessidades e exigências dos 

cidadãos em matéria de saúde e à qualidade das prestações a estes 

dedicadas, cujos temas serão definidos em função dos problemas que forem 

sendo identificados durante o ano de 2008. 

 

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 2008: 

• 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. 

• Dar continuidade ao projecto de apresentação de reclamações através do site 

da ERS, incentivando a utilização deste meio de comunicação, visando-se com 

esta medida facilitar a manifestação de vontade dos sujeitos intervenientes no 

sistema de saúde a regular e supervisionar pela ERS, além de contribuir para a 
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desburocratização da Administração Pública, objectivo estabelecido pelo 

SIMPLEX. 

• Realizar um estudo sobre o consentimento informado, na medida em que este 

se assume como uma exigência indispensável da garantia dos direitos dos 

utentes dos cuidados de saúde e dos respectivos prestadores. 

• Recolher informação sobre os diversos documentos nacionais e internacionais 

onde estão consagrados os vários direitos dos utentes dos serviços de saúde, 

visando a sua congregação e organização num estudo que torne esta 

informação facilmente acessível a todos os agentes do processo de 

prestação/obtenção de cuidados de saúde. 

 

3.1.3. Processamento das reclamações e exposições 

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

cada serviço e a registar as reclamações e as exposições avulsas dos utentes, 

devendo enviar cópias das reclamações recebidas à ERS. A metodologia adoptada 

por esta no tratamento das reclamações a que se aplica o regime jurídico constante do 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 156/2005 de 15 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 371/2007 de 6 de Novembro, assente no pressuposto 

de que estas deverão ser tratadas 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 entidade 

reclamada às pretensões do reclamante, não só está em concordância com a 

legislação em vigor sobre a matéria como tem dado provas de ser a mais adequada, 

pelo que continuará a ser implementada em 2008, com os aperfeiçoamentos que 

venham a revelar-se necessários. No âmbito desta questão, pretende-se, em 2008: 

• Continuar a assegurar o processamento atempado e de acordo com a 

metodologia definida das reclamações e exposições recebidas por todas as 

vias actualmente disponíveis. 

• Investigar com rigor os factos constantes das reclamações que indiciem 

práticas que constituam falta grave em matérias da competência da ERS. 
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• Prosseguir com o tratamento e análise estatística das reclamações recebidas, 

de acordo com uma metodologia que permita a identificação de padrões, quer 

relativamente à frequência dos assuntos sobre que versam e aos prestadores 

reclamados, de forma a detectar eventuais problemas sistémicos e retirar 

ilações de diversa natureza, nomeadamente de cariz sociológico, extrapolando 

daí para algumas conclusões e eventuais recomendações aos devidos 

destinatários. 

• Elaborar novos estudos sobre os problemas sistémicos detectados na análise 

estatística das reclamações recebidas. 

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

resultantes das reclamações recebidas. 

• Instaurar processos contra-ordenacionais adequados quando se verificar a 

recusa do cumprimento dos deveres relacionados com o livro de reclamações. 

 

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 2008: 

• Investigar todas as exposições e reclamações de utentes ou profissionais que 

indiciem casos graves de discriminação ou rejeição infundada de doentes. 

• Continuar a implementação do modelo de monitorização e detecção de 

práticas sistemáticas de selecção de doentes. Depois de, em 2007, ter sido 

definido o modelo de monitorização, durante 2008 serão encetados contactos 

directos com as entidades fonte de informação, com vista ao estabelecimento 
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de protocolos para a recepção da informação com a celeridade necessária. 

Neste âmbito, deverá também ser feita a definição da informação que deve ser 

recolhida directamente nos estabelecimentos, sendo necessário conhecer os 

outputs dos sistemas de informação dos estabelecimentos do SNS e dos 

convencionados. 

• Efectuar um estudo sobre as actuais redes de referenciação, instrumento 

essencial para aferir sobre eventuais rejeições infundadas de pacientes nos 

estabelecimentos e serviços do SNS. Com este estudo, pretende-se avaliar o 

grau de cumprimento das redes de referenciação, com vista à emissão de 

recomendações sobre a sua implementação. 

• Realizar acções de fiscalização de acompanhamento da implementação das 

instruções emitidas pela ERS sobre este problema. 

 

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 2008, a ERS 

deverá continuar o processo sistemático de caracterização das descontinuidades na 

prestação e escassez de serviços, conducentes a iniquidades no acesso, através do 

desenvolvimento de mapas 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. 

Concretamente, pretende-se, durante 2008: 

• Elaborar o mapa de oferta de cuidados de saúde e avaliar as eventuais 

desigualdades regionais no acesso a cuidados de cardiologia. 
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• Analisar as desigualdades existentes no acesso a consultas de especialidade, 

comparando a oferta de médicos das diversas especialidades com as 

necessidades, bem como os tempos de espera para acesso a essas consultas, 

e procurando detectar assimetrias regionais e ineficiências. 

• Concluir o estudo de caracterização do acesso pelos utentes a cuidados de 

otorrinolaringologia, com vista à eventual emissão de recomendações sobre o 

sector.  

• Tendo sido concluído em 2007 o estudo de “Caracterização do Acesso dos 

Utentes a Serviços de Medicina Física e de Reabilitação (MFR)”, realizar em 

2008 um fórum de apresentação e discussão do estudo, com a participação de 

entidades e personalidades com competências e interesses no sector, com 

vista à eventual emissão de recomendações sobre o sector. 

• Concluir o estudo sobre o acesso aos cuidados primários, incluindo a 

realização de inquéritos aos utentes, e posterior análise dos resultados obtidos. 

• Concluir o estudo sobre 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. Tendo já 

sido feito o levantamento da informação relevante, em 2008, a ERS irá 

proceder ao confronto das informações prestadas com a informação anunciada 

aos utentes, e destas com a realidade constatada in loco pela ERS. 

 

3.2.3. Indução artificial da procura 

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 2008: 

• Investigar todas as exposições 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. Depois de, em 2007, ter sido definido o modelo 

de monitorização, durante 2008, serão encetados contactos directos com as 

entidades fonte de informação, com vista ao estabelecimento de protocolos 

para a recepção da informação com a celeridade necessária. 

• Realizar um estudo sobre o problema da indução artificial da procura numa 

área a definir, a partir da análise das reclamações dos utentes. 

  

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 entidades reguladoras sectoriais. Os conhecimentos sectoriais 

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

processo de registo, bem como a sua constante actividade de supervisão e 

monitorização das actividades económicas na área e mercados da saúde, posicionam 

a ERS como a entidade mais bem preparada para definir mercados relevantes na área 

da saúde, bem como para avaliar o grau de concorrência existente e possível nos 

mesmos. No âmbito desta área de actuação pretende-se, em 2008: 

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

concorrência no sector da imagiologia. 

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

concorrência no sector da medicina dentária. 

• 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. 
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• Responder aos pedidos de parecer da Autoridade da Concorrência em 

processos de concentração de empresas e de práticas restritivas da 

concorrência. 

• Preparar a emissão de recomendações resultantes da análise dos resultados 

do estudo sobre a concorrência no sector das análises clínicas. 

• Concluir o estudo da concorrência no sector dos meios complementares de 

diagnóstico de cardiologia, iniciado em 2007. 

 

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 2008: 

• Realizar um estudo sobre o regime contratual estabelecido entre os 

subsistemas, em especial a ADSE, e os prestadores de cuidados de saúde, 

com vista a identificar eventuais aspectos da relação contratual que afectem os 

interesses dos utentes e a concorrência entre prestadores. 

• Realizar um novo estudo sobre o regime das convenções, onde se analisem 

novas questões, não previstas no estudo de 2006, que foram sendo 

identificadas a partir de processos em curso na ERS, e se efectue uma análise 

da evolução recente do sector convencionado. 

• Concluir o estudo sobre o regime contratual entre as seguradoras e os 

prestadores de cuidados de saúde, iniciado em 2007.  
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3.4. Outras actividades 

3.4.1. Registo 

Em 2006, iniciou-se o processo de registo dos operadores, tarefa que se revelou 

globalmente bem sucedida. Em 2007, desenvolveu-se o trabalho iniciado no ano 

anterior, designadamente através da introdução de algumas inovações no sistema 

informático, de modo a optimizar a sua utilização, bem como se deu início ao 

processamento de taxas de manutenção do registo. Em 2008, pretende-se prosseguir 

o esforço de desenvolvimento e optimização do Sistema de Registo de Entidades 

Reguladas (SRER), designadamente através da/o: 

• Realização de fiscalizações aos prestadores de cuidados de saúde, de forma 

oficiosa, estabelecendo-se como meta a alcançar no ano de 2008 a fasquia de 

5% daquele universo. Note-se que estão aqui consideradas apenas as 

fiscalizações desencadeadas por iniciativa própria, ou seja, sem prejuízo das 

que possam realizar-se em contextos de estudos dedicados, processos de 

inquérito ou processos de contra-ordenação. 

• Realização de acções de sensibilização, junto dos prestadores de cuidados de 

saúde, para a necessidade do cumprimento de determinadas obrigações 

legais, designadamente a obrigatoriedade de registo na ERS, obrigatoriedade 

de posse de livro de reclamações e outros deveres conexos, e condições de 

licenciamento (especialmente no contexto de eventuais novas regras de 

licenciamento). 

• Implementação de um sistema de verificação das informações transmitidas 

pelos prestadores de cuidados de saúde no SRER, através da realização de 

auditorias e do cruzamento de dados com outras fontes de informação 

disponíveis, designadamente de organismos públicos. 

• Prossecução e intensificação dos processos de cobrança coerciva de taxas de 

registo e/ou de manutenção às entidades que não realizaram o seu pagamento 

dentro do prazo legalmente conferido. 

• Realização de acções de divulgação do SRER, enquanto instrumento útil de 

informação aos utentes. 
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• Desenvolvimento do SRER e da respectiva plataforma informática em três 

vertentes fundamentais: 

o Evolução do software com vista a uma maior facilidade de utilização por 

parte das entidades inscritas e pelo público em geral; 

o Complemento da recolha de informação junto das entidades inscritas, 

com vista à disponibilização de informação mais detalhada ao público; 

o Desenvolvimento do software de suporte com vista a um aumento das 

suas potencialidades enquanto instrumento de regulação (maior 

capacidade de pesquisa, inter-relacionamento entre processos, etc.). 

 

3.4.2. Actividade contra-ordenacional 

A ERS dispõe de poderes sancionatórios, previstos nos arts. 43.º a 51.º do Decreto-Lei 

n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, bem como em outros diplomas legais que 

reconhecem a ERS como a entidade competente para a fiscalização, instrução dos 

processos e aplicação de coimas e sanções acessórias das infracções neles previstas, 

designadamente as constantes do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro. 

Assim, em 2008, a ERS prosseguirá as suas acções sancionatórias sempre que tomar 

conhecimento de contra-ordenações prosseguidas pela ERS, relativamente às 

entidades e pessoas singulares sujeitas a regulação, nomeadamente: 

a) A não inscrição no SRER de entidades prestadoras de cuidados de saúde 

sujeitas a registo na ERS; 

b) A indução artificial de procura de cuidados de saúde; 

c) O desrespeito por decisão que decrete quaisquer medidas provisórias ou 

cautelares por parte da ERS; 

d) A não prestação ou a prestação de informações falsas, inexactas ou 

incompletas pelos operadores em resposta a pedido da ERS, no uso dos seus 

poderes sancionatórios ou de supervisão; 

e) A não colaboração com a ERS ou a obstrução ao exercício por esta dos 

poderes de obtenção de informação e de fiscalização; 

f) O desrespeito da obrigação de possuir livro de reclamações; 
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g) O desrespeito da obrigação de facultar imediata e gratuitamente ao utente o 

livro de reclamações sempre que por este seja solicitado; 

h) O desrespeito da obrigação de afixar no estabelecimento, em local bem visível 

e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com a seguinte 

informação: «Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações»; 

i) O desrespeito da obrigação de manter, por um período mínimo de três anos, 

um arquivo organizado dos livros de reclamações que tenha encerrado; 

j) O desrespeito da obrigação de envio para a ERS de reclamação apresentada 

no livro, no prazo máximo de 5 dias úteis; 

k) O desrespeito da obrigação de entregar ao utente o duplicado da reclamação 

apresentada; 

l) O desrespeito da obrigação de conservar no livro de reclamações o triplicado 

de reclamação apresentada; 

m) O desrespeito da obrigação de constar do letreiro referido na alínea g) a 

morada da ERS. 

 

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 2008: 

• Contribuir activamente para o processo de revisão de todos os diplomas legais 

que devam ser alterados em consequência da prevista alteração do Decreto-

Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro. 

• Aprofundar os contactos estabelecidos com as entidades reguladoras 

independentes dedicadas à saúde de outros países, para estabelecer as bases 

para a celebração de protocolos de cooperação, 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. 
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• 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. 

• Desenvolver 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. 

 

Porto, 20 de Março de 2008 
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