
 
 
ENTIDADE REGULADORA 
DA SAÚDE 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO DE 2008 

 

R u a  S .  J o ã o  d e  B r i t o ,  6 2 1 ,  L 3 2 ,  4 1 0 0  -  4 5 5  P O R T O  
e-mail: g e r a l @ e r s . p t  • telef.: 222 092 350 • fax: 222 092 351 • fax:  222 092 351 • w w w . e r s . p t  



 

 



 

i 

Índice 

1. Nota introdutória ......................................................................................................... 1 
1.1. Caracterização do ambiente interno e externo .................................................... 1 

1.1.1. Ambiente interno ........................................................................................... 1 
1.1.2. Ambiente externo .......................................................................................... 2 

1.2. Processo de elaboração do plano ........................................................................ 3 
2. Missão e atribuições ................................................................................................... 5 
3. Actividade previstas .................................................................................................... 6 

3.1. Garantir os direitos dos utentes ........................................................................... 6 
3.1.1. Avaliação dos serviços prestados ................................................................. 6 
3.1.2. Sistema de informação aos utentes .............................................................. 8 
3.1.3. Processamento das reclamações e exposições ........................................... 9 

3.2. Regulação das falhas de mercado (e do Estado) .............................................. 10 
3.2.1. Práticas de discriminação ou rejeição infundada de doentes ..................... 10 
3.2.2. Desigualdades no acesso aos cuidados de saúde ..................................... 11 
3.2.3. Indução artificial da procura ........................................................................ 12 

3.3. Regulação das relações económicas com operadores ..................................... 13 
3.3.1. Promoção da concorrência .......................................................................... 13 
3.3.2. Regulação de outras relações económicas ................................................. 14 

3.4. Outras actividades ............................................................................................. 14 
3.4.1. Registo ........................................................................................................ 14 
3.4.2. Actividade fiscalizadora ............................................................................... 15 
3.4.3. Actividade contra-ordenacional ................................................................... 16 
3.4.4. Instrumentos e metodologias de trabalho ................................................... 17 

 

 



 

 



 

PLANO DE ACTIVIDADES 2009   1 

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 1343 de 01/08/2008, 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, com base na sua actual lei orgânica, as 

suas prioridades para o ano de 2009.  

 

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, em implementação pelo actual Governo. O 

Ministério da Saúde, em colaboração com o Conselho Directivo da ERS, iniciou já o 

processo de revisão do diploma criador desta Entidade, encontrando-se já elaborado 

um projecto de Decreto-Lei de revisão do regime jurídico da ERS. 

No plano de actividades para 2008, o Conselho Directivo entendeu privilegiar, no 

planeamento e na prática das suas actividades, as áreas de actuação que se prevê 

venham a ser compatíveis com a futura lei orgânica da ERS. No entanto, esses planos 
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previam que enquanto o processo de revisão do diploma criador da ERS não estivesse 

concluído, e no respeito pela lei, todas as actividades da ERS seriam 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 até à data ocorrido 

qualquer alteração no quadro legal da ERS, actual ou previsível, entendeu o Conselho 

Directivo que o Plano de Actividades para 2009 deveria ser elaborado com base nos 

mesmos princípios estratégicos, e privilegiando as mesmas áreas de actuação que 

foram consagradas no plano de actividades para 2008. 

 

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. 

As linhas estratégicas da política de saúde do Governo para 2009, definidas nas 

Grandes Opções do Plano para 2009, aprovadas pela Lei n.º 41/2008, de 13 de 

Agosto, continuarão a centrar-se em três grandes áreas prioritárias: a reforma dos 

Cuidados de Saúde Primários, a implementação da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados e a modernização e garantia de sustentabilidade financeira do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Das diversas políticas previstas para o desenvolvimento de cada uma destas áreas 

prioritárias, cumpre realçar aquelas que se revestem de maior relevância para a 

actividade reguladora da ERS. 

Ao nível da reforma dos Cuidados de Saúde Primários, prevê-se a efectivação da 

reestruturação organizacional dos Agrupamentos de Centros de Saúde, a promoção 

da criação de mais Unidades de Saúde Familiares e o apetrechamento tecnológico da 

totalidade dos Centros de Saúde, medidas que devem ser acompanhadas pela ERS 
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particularmente sob a perspectiva da defesa do direito de acesso universal e igual de 

todos os utentes ao serviço público de saúde. 

Com vista à implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 

está prevista a expansão da Rede de acordo com critérios de necessidade e de 

garantia de qualidade, e o incremento da formação dos recursos humanos necessários 

e sua certificação, medidas com previsíveis implicações no acesso e na qualidade dos 

serviços aos utentes que compete à ERS defender. 

Já no que toca à modernização e garantia de sustentabilidade financeira do SNS, 

deverá merecer particular atenção da ERS a prevista implementação de novas 

Unidades Locais de Saúde (ULS) e a reformulação do sistema de convenções do SNS 

(cujo acompanhamento compete à ERS nos termos do n.º 3 do art. 6.º do Decreto-Lei 

n.º 309/2003, de 10 de Dezembro), e o início da reestruturação dos Serviços de Saúde 

Mental, em articulação com a Rede de Cuidados Continuados. 

Uma vez que as reformas e políticas de saúde que vêm sendo seguidas poderão criar 

dinâmicas no sector da saúde merecedoras de uma atenta vigilância por parte do 

regulador independente, o papel da ERS 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.  

 

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 2009. 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. 
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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 2009, que foi vertido neste documento, o “Plano de Actividades para 

2009”. 
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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". 

Assim, 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 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 

Ao contributo que a ERS tem vindo a dar, nos anos anteriores, no que se refere à 

garantia e defesa dos direitos dos cidadãos dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, será dada continuidade em 2009. 

Concretiza-se esta tarefa, nomeadamente, com o tratamento estatístico e analítico das 

reclamações, com a avaliação e monitorização da qualidade dos serviços prestados 

pelos estabelecimentos de saúde, com a melhoria e desenvolvimento do sistema de 

informação aos utentes disponível ao público em geral, e com o desenvolvimento de 

estudos e actividades que permitam uma melhoria e afirmação dos direitos dos 

utentes na área da saúde. 

 

3.1.1. Avaliação dos serviços prestados 

A ERS tem como missão contribuir para a melhoria dos padrões de qualidade das 

prestações de cuidados de saúde, através da avaliação e monitorização da evolução 

da actividade dos serviços prestados pelos estabelecimentos de saúde. 

No que se refere à promoção da melhoria dos padrões de qualidade, pretende a ERS 

durante o ano de 2009: 

• Dar continuidade à implementação do Sistema Nacional de Avaliação dos 

Serviços de Saúde (SINAS), sistema que permite analisar e comparar as 

performances das instituições prestadoras de cuidados de saúde. O objectivo é 

que o conhecimento das performances e a informação que é fornecida pelo 

sistema, promova e contribua para introduzir melhorias na área saúde em 

vários aspectos. 

Esta abordagem procura ajudar os utentes a tomar decisões mais 

fundamentadas acerca dos cuidados de saúde, promover trocas de informação 

sobre as boas práticas, facultar às organizações indicações muito claras sobre 

a possibilidade de melhoria dos seus indicadores, permitir aos gestores 

concentrarem-se nas áreas mais prioritárias e fornecer informação ao Governo 

sobre a qualidade e equidade dos serviços prestados pelos vários operadores. 
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Os indicadores a utilizar serão desenvolvidos com dois objectivos principais: 

primeiro devem fornecer um conjunto de requisitos que possam ser utilizados 

por qualquer operador de saúde para determinar se os serviços prestados são 

simultaneamente seguros e de qualidade aceitável; segundo, fornecer uma 

ferramenta de melhoria contínua em todas as áreas dos cuidados de saúde 

prestados, possibilitando aos diversos estabelecimentos melhorar a sua 

performance ano a ano. 

Os indicadores serão organizados em vários domínios de modo a cobrir todos 

os aspectos dos cuidados de saúde, incluindo a prevenção, e serão avaliados 

em termos de resultados em cada uma das áreas. 

Pretende-se ainda desenvolver acções de formação ao nível das competências 

técnicas, especialmente no âmbito da qualidade. 

Assim, no âmbito da avaliação dos serviços prestados, a ERS pretende 

implementar o projecto-piloto de aplicação do SINAS até ao final de 2009, de 

acordo com o plano a definir pelo grupo de trabalho. 

• Realizar auditorias no âmbito da qualidade aos seus regulados, visando emitir 

pareceres e recomendações em matéria de qualidade e acompanhar a sua 

actividade através da monitorização das prestações de cuidados de saúde e a 

sua conformidade com os indicadores de qualidade definidos. 

• Realizar acções de fiscalização aos prestadores de cuidados de saúde, tendo 

em vista a monitorização das prestações de cuidados de saúde e a sua 

conformidade com os indicadores de qualidade definidos, quer sejam 

motivadas por denúncias, estudos e/ou trabalhos ou temáticas resultantes da 

análise dos processos apreciados. 

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

ambulatório, como mecanismo apto a contribuir para a redução das listas de 

espera cirúrgicas, de modo a comprovar a adopção de níveis de qualidade 

implementados no âmbito da cirurgia em ambulatório, atendendo à sua grande 

relevância na medicina mais evoluída. 

• Implementar um grupo de trabalho para o estudo da problemática da gestão 

dos resíduos hospitalares perigosos produzidos por pequenos produtores, no 

seguimento das não conformidades evidenciadas nos processos de inquérito 

levados a efeito em 2008, mormente no que diz respeito: 
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o às práticas e sistemas de triagem e acondicionamento, de recolha e 

armazenamento, e transferência  dos resíduos hospitalares; 

o às práticas de gestão realizadas em unidades de prestação de cuidados 

de saúde; 

o à identificação de empresas que se dedicam à recolha e tratamento de 

resíduos hospitalares e ao licenciamento e certificação das mesmas; 

o à informação disponibilizada por estas empresas às entidades 

prestadoras de cuidados de saúde, sobre a gestão e acondicionamento 

dos resíduos. 

• Desenvolvimento de um estudo sobre a temática da diabetes, retratando-se a 

realidade destes doentes com recurso a vários instrumentos de actuação, 

nomeadamente, a análise retrospectiva das reclamações no sector público, 

privado e social da população diabética (análise da população alvo) e a análise 

dos Relatórios de Actividades das instituições públicas, privadas e sociais, no 

que respeita aos cuidados dos diabéticos. 

 

3.1.2. Sistema de informação aos utentes 

Em 2009, a ERS pretende continuar a melhorar e desenvolver o sistema de 

informação aos utentes. Neste sentido, é ambição da ERS desenvolver no seu portal 

da Internet o espaço dedicado ao utente, que terá como objectivo primordial manter 

em permanente actualização todo um painel de informações úteis aos utentes do 

Sistema Nacional de Saúde.  

Este será um serviço extremamente dinâmico e pró-activo, dedicado ao utente e 

construído à imagem das suas necessidades informativas. 

Neste portal o utente poderá, entre outras coisas: 

• Aceder à plataforma de reclamações on-line; 

• Aceder on-line ao diário de tratamento de qualquer reclamação que tenha 

efectuado; 
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• Aceder a uma área de Perguntas frequentes; 

• Aceder a inquéritos de satisfação, disponibilizados on-line; 

• Aceder a todo o tipo de informação relevante para o exercício dos seus 

direitos. 

 

3.1.3. Processamento das reclamações e exposições 

O direito a reclamar, o direito a obter informação clara e perceptível em matéria de 

saúde, o exercício de uma liberdade de escolha consciente, inter alia, pelos utentes de 

cuidados de saúde, são direitos cuja salvaguarda é uma preocupação da ERS. 

Considera-se de elevada importância para a ERS o processamento adequado de 

todas as reclamações e exposições dos utentes, uma vez que é um mecanismo 

essencial que permite aferir os pontos fracos do sistema de saúde e identificar as 

áreas que exigem uma actuação mais aprofundada. 

Dando continuidade à metodologia que vem sendo seguida, em cumprimento da 

legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, 

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, é objectivo para 2009, aumentar a 

capacidade de resposta às reclamações e exposições, desenvolver mecanismos que 

reforcem a eficácia e eficiência aos meios e recursos já existentes e, promover a 

qualificação dos recursos humanos, assim como o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas adequadas. 

 Assim, definem-se os seguintes objectivos para o ano de 2009: 

• Reduzir o número médio de dias na resolução de cada reclamação; 

• Assegurar e garantir o processamento de reclamações e exposições dentro 

dos prazos estabelecidos, de acordo com a metodologia definida para cada 

tipologia de reclamação; 

• Continuar a garantir a análise rigorosa dos factos e ocorrências apresentadas 

através de reclamações/exposições, em matéria de competência da ERS; 
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• Actualizar o manual de procedimentos sobre reclamações e exposições;   

• Elaborar relatórios semestrais expositivos das reclamações recebidas; 

• Enviar aos prestadores, que registam um maior número de reclamações, 

relatório anual com o movimento comparativo daquelas, com vista à promoção 

de melhores práticas na prestação dos cuidados de saúde; 

• Emitir pareceres e recomendações, com base no diagnóstico apurado através 

do tratamento estatístico das reclamações recebidas; 

• Reforçar e/ou disponibilizar toda a informação relativa à tramitação processual 

do tratamento das reclamações; 

• Fomentar o exercício do direito de reclamação. 

 

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 2009: 

• Investigar todas as participações, queixas 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. Tendo já sido definido o modelo 

de monitorização, e tendo em 2008 sido encetados contactos directos com as 

entidades fonte de informação, com vista ao estabelecimento de protocolos 

para a recepção da informação com a celeridade necessária, durante 2009 
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deverá proceder-se à recolha da informação definida como prioritária, bem 

como elaborar um primeiro relatório de monitorização que permita testar a 

aplicação da metodologia definida. 

• Realizar acções de fiscalização temáticas dos prestadores de cuidados de 

saúde para identificar eventuais práticas de discriminação ou rejeição 

infundada de doentes, bem como realizar acções de fiscalização de 

acompanhamento da implementação das instruções emitidas pela ERS sobre 

este problema. 

• Acompanhar e monitorizar o nível de acesso aos cuidados de saúde por não 

residentes, bem como analisar a mobilidade internacional dos doentes, no 

âmbito de tal acesso. 

 

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 2009, 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 2009: 

• Acompanhar o acesso dos utentes a cirurgias (SIGIC) e consultas de 

especialidade (CTH – Consulta a Tempo e Horas), no âmbito da Lei n.º 

41/2007, de 24 de Agosto, que aprovou os termos a que deve obedecer a 

redacção e publicação pelo Ministério da Saúde da Carta dos Direitos de 

Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS. 
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• Identificação de eventuais práticas, públicas ou privadas, lesivas da 

transparência e completude da informação aos utentes enquanto instrumento 

essencial da sua efectiva liberdade de escolha dos prestadores e promover, 

sempre que necessário, a sua cessação. 

• Realizar um estudo de caracterização do acesso pelos utentes a consultas da 

especialidade de pediatria, comparando o mapa de oferta destas consultas 

com as necessidades e avaliando as eventuais assimetrias regionais no 

acesso. 

• Tendo já sido realizado um estudo de caracterização do acesso aos cuidados 

primários do SNS nas suas diversas componentes, deverá agora analisar-se o 

acesso a cuidados de medicina geral e familiar fora da rede de cuidados 

primários do SNS. 

 

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 2009: 

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

profissionais que indiciem casos de indução artificial da procura. 

• Implementar um modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas 

de indução artificial da procura. Tendo já sido definido o modelo de 

monitorização, e tendo em 2008 sido encetados contactos directos com as 

entidades fonte de informação, com vista ao estabelecimento de protocolos 

para a recepção da informação com a celeridade necessária, durante 2009 

deverá proceder-se à recolha da informação definida como prioritária, bem 

como elaborar um primeiro relatório de monitorização que permita testar a 

aplicação da metodologia definida. 
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• Realizar um estudo sobre os eventuais efeitos na procura de cuidados de 

saúde da venda dos chamados “cartões de saúde”. 

 

3.3. Regulação das relações económicas com 
operadores 

3.3.1. Promoção da concorrência 

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 2009: 

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

concorrência no sector da ginecologia-obstetrícia. 

• Consolidar e concluir o processo de levantamento e definição dos mercados 

relevantes no sector de prestação de cuidados de saúde, com vista à análise 

da possibilidade de concorrência em cada mercado. 

• Colaborar nos processos conduzidos pela Autoridade da Concorrência que 

respeitem a entidades sujeitas à regulação da ERS, designadamente no âmbito 

dos pedidos de parecer em processos de concentração de empresas e de 

práticas restritivas da concorrência, nos termos previstos na Lei da 

Concorrência para as entidades reguladoras sectoriais. 

• Emitir pareceres em benefício e esclarecimento das entidades sujeitas à 

regulação da ERS sobre eventuais práticas, públicas ou privadas, lesivas da sã 

concorrência e promover, sempre que necessário, a sua cessação. 
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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 2009: 

• Realizar o levantamento e análise dos preços praticados pelos prestadores de 

cuidados de saúde, com ênfase nas eventuais diferenças entre os preços 

cobrados a diversos tipos de utentes, e nas metodologias de fixação de preços. 

• Analisar as práticas de elaboração de orçamentos para a prestação de 

cuidados de saúde por parte dos operadores privados, nomeadamente no que 

toca à prestação de informação sobre os valores e serviços orçamentados, e 

sobre as condicionantes que podem ditar desvios do preço final face ao 

orçamentado e as justificações clínicas desses desvios, bem como sobre o 

grau comparabilidade entre os orçamentos e as facturas finais e o valor legal 

desse orçamentos, na perspectiva da salvaguarda dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes. 

 

3.4. Outras actividades 

3.4.1. Registo 

O registo de prestadores de cuidados de saúde, tornado obrigatório com o Decreto-Lei 

n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, e com a Portaria n.º 38/2006, de 6 de Janeiro, 

apresenta hoje uma consistência assinalável. Com efeito, é certo que a esmagadora 

maioria dos prestadores de cuidados de saúde aderiu voluntariamente ao Sistema de 

Registo de Entidades Reguladas (SRER), pelo que o mesmo hoje configura uma 

representação fidedigna do mercado. 

Em 2009 pretende-se prosseguir o esforço de desenvolvimento e optimização do 

SRER, designadamente através de: 
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• Realização de acções de sensibilização junto dos prestadores de cuidados de 

saúde para a necessidade de cumprimentos de determinadas obrigações 

legais, tais como a obrigatoriedades de registo na ERS, obrigatoriedade de 

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

licenciamento; 

• Implementação de um sistema de registo coercivo das entidades prestadoras 

de cuidados de saúde não inscritas no SRER; 

• Prossecução e intensificação de acções sancionatórias, especialmente por via 

de processos de contra-ordenação, a entidades prestadoras de cuidados de 

saúde não inscritas no SRER; 

• Verificação (e eventual correcção) das informações transmitidas pelos 

prestadores de cuidados de saúde no SRER; 

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

manutenção às entidades que não realizaram o seu pagamento dentro do 

prazo legal; 

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

informação dos utentes; 

• Aperfeiçoamento do sistema informático na óptica do utilizador, tornando mais 

fácil a sua utilização, quer pelo prestador quer pelo utente. 

 

3.4.2. Actividade fiscalizadora 

A ERS, de acordo com o seu Plano de Actividades para 2008, levou a cabo um 

programa de fiscalização aos prestadores de cuidados de saúde, tendente à 

verificação do cumprimento de alguns requisitos legais previamente determinados, tais 

como a obrigação de possuir e anunciar livro de reclamações (e demais obrigações 

conexas), e a obrigatoriedade de registo na ERS. 

Em 2009, a ERS propõe-se continuar o esforço de verificação local dos requisitos 

legais a que estão vinculados os prestadores de cuidados de saúde, para o que 

procederá à autonomização de um serviço de fiscalização, que, dotado dos meios 
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necessários, passe a operar nas operações de fiscalização e nos procedimentos pré-

contraordenacionais que delas decorram. Para 2009, pretende-se focalizar esforços na 

identificação e sancionamento de entidades prestadoras de cuidados de saúde que se 

encontrem em actividade sem cumprirem a obrigação de registo na ERS. Por outro 

lado, no universo das entidades constantes do SRER, pretende-se reforçar a 

verificação da informação transmitida no registo, com vista à correcção de dados 

incorrectos, eventualmente com a instauração dos competentes processos contra-

ordenacionais. 

Quantitativamente, a ERS pretende, em 2009, intensificar as suas acções de 

fiscalização, no sentido de abrangerem 7,5% do universo de prestadores de cuidados 

de saúde registados na ERS, almejando assim um incremento de cerca de 50% em 

relação ao previsto no plano de actividades para 2008. 

 

3.4.3. 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 2009, a ERS prosseguirá as suas acções sancionatórias sempre que tomar 

conhecimento de contra-ordenações cuja instrução lhe caiba prosseguir, relativamente 

às entidades e pessoas singulares sujeitas a regulação, nomeadamente, e sem 

prejuízo de outras que lhe sejam conferidas no decurso do ano: 

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; 
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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; 

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 h) a 

morada da ERS. 

 

3.4.4. 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 2009: 

• 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 com estas entidades, para o 

intercâmbio de experiências, metodologias processuais e formação de 

quadros, nomeadamente na área da qualidade. 
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• 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. 

• 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. 

• Manter uma constante actualização do estudo sobre os distintos documentos, 

nacionais e internacionais, onde estão consagrados os direitos dos utentes dos 

serviços de saúde. 

Porto, 21 de Agosto de 2008 
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