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1. Nota introdutória 

1.1. Apresentação 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é um organismo com natureza de entidade 

administrativa independente, que tem por missão a regulação da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio. 

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

autonomia administrativa e financeira e de património próprio, compete ao Conselho 

Diretivo da ERS, conforme disposto no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), do citado diloma, 

elaborar o relatório de atividades, relatório esse que se insere nas obrigações de 

responsabilidade pública previstas no artigo 57.º do mesmo diploma. 

O presente documento foi elaborado segundo o esquema-tipo constante no Decreto-

Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, tendo na componente de descrição das atividades 

de regulação uma estrutura semelhante à dos relatórios de atividades de anos 

anteriores, para facilitar uma análise evolutiva. O relatório apresenta uma síntese dos 

estudos, pareceres, instruções e recomendações da ERS que foram publicadas. A 

versão integral destes documentos encontra-se disponível na página da ERS na 

internet, em http://www.ers.pt. 

 

1.2. Breve análise conjuntural 

A conjuntura económica e social que o país atravessa desde o final da década 

anterior, e particularmente depois dos compromissos externos que o Estado português 

assumiu em 2011, sujeitou o sistema de saúde português, em 2012, a importantes 

fatores de pressão de diversa ordem, com especial destaque para os de natureza 

financeira. 

Estes fatores de pressão condicionaram não só a política de saúde prosseguida pelo 

Governo mas também a dinâmica dos mercados do setor da saúde, e bem assim, o 

comportamento de todos os agentes envolvidos nestes mercados, desde os 

prestadores aos utentes, passando pelos gestores e profissionais de saúde. 
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Das políticas implementadas em 2012, assumem particular relevo, do ponto de vista 

da regulação, a entrada em vigor do novo regime de taxas moderadoras do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), do novo regime do transporte não urgente de doentes, e 

das portarias que concretizam, para novas tipologias de prestadores, o regime de 

licenciamento de unidades privadas de saúde, e também a aprovação da Lei de Bases 

dos Cuidados Paliativos e da Lei que regula as diretivas antecipadas de vontade. 

Em paralelo, especificamente dentro do SNS, continuou a observar-se a imposição de 

restrições à despesa hospitalar (sobretudo pela redução de encargos com recursos 

humanos e com a subcontratação de serviços), e a tomada de medidas com vista à 

redução da despesa com medicamentos. 

Ora, no contexto de todas estas dificuldades e das políticas prosseguidas para lhes 

dar resposta, a regulação do setor da saúde tem-se afirmado como mecanismo 

essencial de defesa dos utentes, garantindo-se que da resolução das dificuldades 

financeiras do SNS e da pressão sobre os agentes dos mercados da saúde não 

resultam prejuízos para os seus direitos, em especial quanto ao acesso e à qualidade 

dos cuidados prestados. 

Os desafios colocados ao nosso sistema de saúde pelo contexto de integração 

europeia, designadamente os decorrentes da Diretiva 2011/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9/03/2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes 

em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, foram também largamente 

debatidos ao longo do ano transato, embora não seja ainda claro se o sistema de 

saúde português estará devidamente preparado para acomodar as dinâmicas 

impostas pela transposição de tal diretiva, o que deverá acontecer até outubro de 

2013. 

 

1.3. Missão e atribuições 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, a ERS tem por 

missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, e as suas atribuições compreendem a supervisão desses estabelecimentos no 

que respeita ao cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e de 

funcionamento, à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde e 
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dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e transparência das relações 

económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 

De forma mais concreta, são objetivos da atividade reguladora da ERS velar pelo 

cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, assegurar o cumprimento dos critérios de acesso 

aos cuidados de saúde, garantir os interesses e direitos legítimos dos utentes, velar 

pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes, e 

defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado e colaborar com a 

Autoridade da Concorrência (AdC). 

Estão sujeitos à regulação da ERS todos os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde do continente, do setor público, privado e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, excetuando-se os estabelecimentos 

sujeitos à regulação específica do INFARMED, I.P. 

Em suma, é com base nas atribuições e competências assim dispostas na Lei que a 

ERS tem vindo a promover, desde a sua criação, a defesa dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes de cuidados de saúde em Portugal. 
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2. Atividades de regulação desenvolvidas em 2012 

2.1. Garantir os direitos dos utentes 

Um dos objetivos de regulação que compete à ERS prosseguir, e que se encontra 

definido na al. c) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, consiste em 

garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. 

Para a concretização deste objetivo, a ERS tem desenvolvido a sua atividade em 

planos distintos, a saber: i) na proteção da qualidade dos cuidados de saúde, 

nomeadamente através da avaliação dos padrões e indicadores de qualidade 

subjacentes à atividade e verificação da sua aplicação; ii) na disponibilização de 

informação que permita aos utentes efetuar as melhores escolhas; e iii) na promoção 

do desenvolvimento de mecanismos suscetíveis de facilitar o diálogo entre utentes e 

operadores. 

 

2.1.1. Avaliação dos serviços prestados 

A avaliação dos serviços, enquanto pressuposto da garantia da qualidade dos 

cuidados de saúde, é um dos objetivos da atividade reguladora da ERS, ao nível da 

defesa dos direitos e interesses legítimos dos utentes. A promoção de um sistema de 

classificação dos estabelecimentos de saúde quanto à sua qualidade global é uma das 

áreas-chave do regime jurídico da ERS ao nível da defesa dos direitos dos utentes, 

conforme se define na al. b) do art. 36.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio. 

Tal preceito constitui o reconhecimento da atividade principal desenvolvida pela ERS 

para a prossecução da garantia de adequados padrões de qualidade dos serviços de 

saúde, através da criação do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). 

 

SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

No âmbito do objetivo de garantia dos direitos dos utentes, a ERS tem vindo a dar 

continuidade ao desenvolvimento do SINAS, projeto iniciado no ano de 2008. 

O SINAS assenta num modelo de avaliação da qualidade global dos serviços de 

saúde, que vem sendo implementado de forma modular a dois níveis: (i) aplicação do 
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modelo a diferentes tipologias de prestadores de cuidados de saúde (módulos SINAS); 

(ii) avaliação dos prestadores em diferentes dimensões de qualidade (dimensões de 

avaliação). O objetivo do SINAS é promover o acesso, por parte dos utentes, a 

informação útil e inteligível sobre a qualidade dos serviços de saúde e, 

simultaneamente, potenciar a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados. 

Os resultados do SINAS são divulgados numa área específica do website da ERS, 

apresentando-se em dois níveis de avaliação: (i) a atribuição de uma estrela ERS a 

cada dimensão da qualidade, na qual o estabelecimento prestador de cuidados de 

saúde tenha demonstrado cumprir com os parâmetros fundamentais instituídos para o 

funcionamento com qualidade e segurança; (ii) nas dimensões em que tenha obtido a 

estrela, é calculado o posicionamento do prestador numa escala de rating dividida em 

três níveis de qualidade. 

No âmbito do módulo SINAS aplicado aos estabelecimentos hospitalares – o 

SINAS@Hospitais – a avaliação da dimensão “Excelência Clínica”, que já se fazia 

para procedimentos/diagnósticos das áreas de Ortopedia, Ginecologia, Obstetrícia, 

Pediatria, Enfarte Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Cirurgia de 

Ambulatório foi, em 2012, estendida a quatro novas áreas: Unidades de Cuidados 

Intensivos, Cirurgia Cardíaca (subdividida em Cirurgia de Revascularização do 

Miocárdio e Cirurgia Valvular e outra Cirurgia Cardíaca não Coronária), Cirurgia 

Vascular, e Cirurgia do Cólon. 

O processo de estudo, definição e adaptação de indicadores para as quatro novas 

áreas clínicas a adicionar à avaliação durante o ano de 2012 implicou, em 

conformidade com a habitual metodologia do SINAS, a realização de reuniões de 

trabalho com peritos médicos em cada uma das áreas a implementar, com vista à 

análise, discussão e adaptação dos indicadores à realidade portuguesa, e o Fórum de 

Consensualização de Indicadores, para o qual todos os prestadores de cuidados de 

saúde inseridos no SINAS foram convidados. Seguiu-se a fase de recolha-teste, 

seguida das necessárias auditorias de validação, a adaptação da plataforma de 

recolha de dados, a elaboração dos manuais de especificações e a formação aos 

prestadores. A primeira recolha de dados para estas novas áreas iniciou-se em 

setembro de 2012 e prevê-se a publicação dos primeiros resultados para o primeiro 

quadrimestre de 2013. 
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Conforme é habitual, em momento anterior a cada novo ciclo de recolha de dados, 

tiveram lugar ações de formação ao conjunto de prestadores envolvidos neste módulo 

do SINAS, nas quais foi apresentado o SINAS@Hospitais, respetivo modelo e 

metodologias de avaliação, bem como os indicadores de avaliação para as novas 

áreas, cuja recolha de dados se iniciou posteriormente. Foi também efetuada uma 

demonstração da plataforma de recolha de dados. 

Ainda no âmbito do SINAS@Hospitais, os modelos de avaliação das dimensões 

Segurança do Doente, Adequação e Conforto das Instalações e Focalização no Utente 

foram consolidados, os instrumentos de recolha fechados e as primeiras recolhas de 

dados ficaram concluídas ainda no primeiro semestre de 2012. A 3 de agosto de 2012 

foi possível proceder à primeira publicação de resultados do SINAS@Hospitais que 

incluiu as dimensões supra referenciadas, para além da Excelência Clínica, 

constituindo por isso um importante marco na implementação do Sistema. 

Para que tal fosse possível, todo o website dedicado à publicação dos resultados do 

SINAS foi sujeito a uma profunda reestruturação. O novo sítio encontra-se agora 

alojado no portal de Internet da ERS (dando-se assim maior visibilidade ao sistema 

enquanto empreendimento da ERS) e inclui, além dos resultados da avaliação, toda a 

informação sobre o modelo e as metodologias de avaliação utilizados, em prol da 

transparência do sistema.  

Relativamente à dimensão Satisfação do Utente apenas foi possível a implementação 

de um sistema transitório de avaliação, destinado à atribuição da estrela ERS – 

primeiro nível de avaliação – tendo-se, no entanto, dado continuidade aos trabalhos 

para desenvolvimento da avaliação desta dimensão, particularmente no que respeita 

ao segundo nível de avaliação – o rating. 

No final do ano de 2012 estavam envolvidos neste módulo do SINAS um total de 161 

hospitais (91 públicos, englobando 4 parcerias público-privadas, 42 privados e 28 

sociais) e cerca de 600 pessoas, tendo sido já disponibilizadas 6 publicações de 

resultados, uma das quais incluindo quatro dimensões da qualidade e, dentro da 

dimensão Excelência Clínica, avaliam-se já procedimentos/diagnósticos de sete áreas 

clínicas.  

O outro módulo do SINAS já em fase de implementação é o dedicado à avaliação dos 

prestadores de cuidados de saúde nas áreas de medicina dentária, estomatologia e 

odontologia, tendo por isso a designação SINAS@Saúde.Oral.  
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O modelo de avaliação global da qualidade definido para este módulo foi finalizado, 

discutido e testado em 2011, e compreende as dimensões Registo e Licenciamento, 

Organização e Procedimentos, Segurança do Doente, Adequação e Conforto das 

Instalações e Satisfação do Utente. Após uma implementação-teste junto de uma 

amostra de 109 prestadores voluntários, a ERS iniciou em janeiro de 2012 a recolha 

de dados para proceder à avaliação neste módulo de um universo de 4.869 

prestadores deste tipo de serviços. Esta recolha cobriu todas as dimensões de 

avaliação, com exceção da “Satisfação do Utente”, e terminou a 12 de dezembro, 

tendo contado com a participação voluntária de cerca de 800 estabelecimentos. Prevê-

se a publicação dos primeiros resultados durante o primeiro quadrimestre de 2013. 

Como atividades transversais a todo o SINAS, foram levadas a cabo diversas 

intervenções públicas em congressos e conferências, apresentando-se os últimos 

desenvolvimentos do Sistema. De entre estas, são de salientar a apresentação de um 

poster relativo ao SINAS@Hospitais, na 29.ª Conferência da ISQUA – The 

International Society for Quality in Health Care, em Genebra, e apresentações do 

SINAS no II Fórum de Saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, no VII 

Congresso Nacional de Cirurgia Ambulatória, no II Congresso Internacional de 

Qualidade em Saúde e Segurança do Doente, e na 3.ª Reunião de Unidades de AVC. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de qualidade dos serviços 

Algumas questões colocadas nas exposições e reclamações recebidas, ou que 

chegaram ao conhecimento da ERS por outras vias, foram consideradas, após 

análise, particularmente relevantes no âmbito da qualidade dos serviços prestados, e 

portanto merecedoras de uma atenção especial. Nestas circunstâncias procedeu-se à 

abertura de processos de inquérito, ao abrigo dos quais se realizaram diligências 

suplementares, designadamente ações de fiscalização para apuramento de factos ou 

verificação da qualidade e assepsia das instalações, condições de higiene, entre 

outras. 

Nesse âmbito, durante o ano de 2012, a ERS instaurou 37 processos de inquérito 

sobre a qualidade dos serviços de saúde, seja na vertente da qualidade das 

instalações, seja na da assistência de cuidados de saúde e procedeu à abertura de 42 

processos de monitorização.  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 8 

Também no âmbito de processos de inquérito relacionados com estas temáticas, 

foram emitidas 52 instruções visando diversos prestadores de cuidados de saúde. Em 

todos estes casos a ERS constatou, após realizadas as necessárias diligências, 

deficiências importantes ao nível de instalações, equipamentos, organização ou 

procedimentos, passiveis de prejudicar os níveis de qualidade e segurança dos 

serviços prestados, bem como os direitos dos utentes. Consequentemente, o 

Conselho Diretivo da ERS entendeu haver lugar a uma intervenção regulatória, 

concretizada através da emissão de instruções dirigidas aos prestadores visados, no 

sentido de procederem à correção das deficiências detetadas, nos termos e para os 

efeitos do preceituado nos artigos 41.º, n.º 1 e 42.º al. b) do Decreto-Lei n.º 127/2009, 

de 27 de maio. 

Especificamente ao nível das instalações e equipamentos, as não conformidades 

detetadas pela ERS ao longo do ano foram de diversa ordem, e determinaram 

instruções contendo variadas correções e a adaptações a efetuar pelos prestadores, 

sendo as mais frequentes: 

 Dispor de paredes e revestimentos que garantam índices de assepsia 

compatíveis com a atividade de prestação de cuidados de saúde; 

 Adaptar os acessos às instalações, bem como os respetivos sanitários, a 

pessoas com mobilidade condicionada; 

 Contemplar uma sala/área de esterilização com separação entre zona de 

descontaminação e zona de esterilização, de modo a assegurar o cumprimento 

das fases de recolha de instrumentos e dispositivos médicos, de limpeza e 

desinfeção, de triagem, de montagem e de embalagem; 

 Possuir uma sala de sujos e despejos e vestiário de pessoal com zona de 

cacifos; 

 Dispor de uma zona de armazenagem de roupa limpa (armário/estante) e zona 

de armazenagem de material de limpeza; 

 Adotar medidas e procedimentos que assegurem a dignidade e a privacidade 

dos utentes e seus acompanhantes; 

 Dispor de equipamentos de climatização nos termos legalmente exigíveis e 

adequados ao espaço. 
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Também em cada um destes casos, foi simultaneamente instaurado o correspondente 

processo de monitorização com a finalidade de acompanhar o comportamento 

adotado pelos prestadores tendente ao cumprimento da instrução emitida. 

Como referido, foram emitidas um total de 52 instruções, das quais 16 se prenderam 

com não conformidades em blocos de cirurgia de oftalmologia em prestadores 

públicos e não públicos; uma foi motivada por não conformidades na unidade de 

obstetrícia e ginecologia de um hospital público e outras duas devido a incidentes 

ocorridos igualmente em instalações de hospitais do SNS; uma foi motivada por 

deficiências nas instalações de um hospital privado; e 14 visaram não conformidades 

em prestadores de serviços de medicina dentária, cinco em prestadores de serviços 

de Medicina Física e de Reabilitação e/ou tratamentos de fisioterapia e 10 em diversas 

clínicas ou consultórios com várias especialidades médicas e/ou cirúrgicas e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT). 

A alguns prestadores foi ainda instaurado processo de contraordenação, na medida 

em que as infrações detetadas configuravam contraordenação nos termos do art. 51.º 

do Decreto-Lei supracitado, sendo o caso mais comum o da violação dos requisitos 

legais de funcionamento dispostos no regime de licenciamento. 

 

Estudos sobre a qualidade dos serviços de saúde 

Também na área da qualidade dos serviços de saúde, durante 2012 realizaram-se 

diversos estudos. 

Um desses estudos visa a avaliação da qualidade dos serviços na área da diálise. 

Este estudo, que ainda se encontra em curso, foi motivado por notícias divulgadas na 

comunicação social alertando para a falta de controlo de qualidade das clínicas 

prestadoras de serviços de diálise. 

Outros três estudos na área da qualidade foram adjudicados, pela ERS, a instituições 

de ensino superior de referência, estando os trabalhos actualmente ainda a decorrer. 

Um desses estudos visa efetuar uma caracterização rigorosa e atualizada da 

prestação dos serviços de medicina física e de reabilitação, em matéria de qualidade, 

no âmbito dos setores público, privado e social; um outro estudo irá proceder à 

avaliação da prestação de cuidados de saúde no âmbito da cirurgia plástica 
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reconstrutiva e estética em Portugal; um terceiro estudo pretende realizar a 

caracterização e diagnóstico das atuais condições de realização de cirurgia bariátrica. 

 

2.1.2. Processamento das reclamações 

Também no âmbito do cumprimento do objetivo de garantia dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes, incumbe à ERS, nos termos do art. 36.º, al. a), do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de maio, monitorizar as queixas e reclamações dos utentes, bem 

como o seguimento dado pelos operadores às mesmas. 

Importa notar que a ERS recebe e monitoriza todas as reclamações reduzidas a 

escrito nos Livros de Reclamações de modelo oficial1, bem como todas as que lhe 

sejam directamente dirigidas por qualquer utente e cujo teor esteja contemplado nas 

suas atribuições legais. 

Para este efeito, a ERS dispõe de um sistema próprio destinado ao processamento 

das reclamações e exposições dos utentes relativamente aos prestadores de cuidados 

de saúde. O Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) da ERS baseia-se numa 

aplicação informática que, em 2012, continuou a ser objeto de alterações, no sentido 

da sua melhoria contínua, tendo sempre em vista o tratamento mais célere dos 

processos originados por essas reclamações e exposições e todas as respetivas 

implicações desse tratamento. Em resultado de tais inovações, o tempo médio de 

tratamento de uma reclamação pela ERS cifrava-se, no final de dezembro de 2012, 

em 62,5 dias (média do ano), em franca melhoria face à média global acumulada de 

90,4 dias. 

Em 2012 deu entrada na ERS um total de 7.910 reclamações, das quais 5.960 

(75,3%) viram a sua análise concluída em 2012. A não conclusão dos restantes 

processos deveu-se ao facto de ser necessário o decurso normal dos prazos pré-

estabelecidos. Na figura 1 apresenta-se a evolução do número de reclamações 

entradas na ERS desde 2006, verificando-se que em 2012 houve, pela primeira vez, 

um decréscimo no número de reclamações. 

 

                                                
1
 Como previsto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

371/2007, de 6 de Novembro, este Livro de Reclamações é obrigatório para todos os 
prestadores de cuidados de saúde não públicos. 
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Figura 1 – Evolução do número de reclamações entradas na ERS (2006 – 2012) 
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Na tabela 1 apresenta-se a distribuição das reclamações recebidas em 2012 por 

assuntos visados. Constata-se que a “Qualidade da assistência administrativa”, o 

“Tempo de espera” e a “Qualidade da assistência de cuidados de saúde” foram os 

assuntos mais recorrentes, representando no seu conjunto 64,7% do total das 

reclamações recebidas pela ERS em 2012. 

Tabela 1 – Assuntos visados 

Assunto visado 
Reclamações 

em 2012 
% do total 

Qualidade da assistência administrativa 1.922 24,3% 

Tempo de espera 1.673 21,2% 

Qualidade da assistência de cuidados de saúde 1.522 19,2% 

Questões financeiras 752 9,5% 

Folha de reclamação anulada 684 8,6% 

Acesso 479 6,1% 

Assistência humana 445 5,6% 

Instalações 240 3,0% 

Questões legais 94 1,2% 

Outro 82 1,0% 

Discriminação 17 0,2% 

Total 7.910 100%  
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Para além das referidas 5.960 reclamações entradas e terminadas em 2012, neste 

ano a ERS terminou ainda 1.636 processos que haviam transitado de 2011, 11 de 

2010 e ainda 1 processo de 2009, perfazendo um total de 7.608 processos de 

reclamação terminados em 2012 (ver tabela 2). 

Tabela 2 – Reclamações terminadas 

Resultado 
Processos 

de 2009 
Processos 

de 2010 
Processos 

de 2011 
Processos 

de 2012 
Total 

% do 
total 

Arquivamento sumário 1 8 1.266 4.455 5.730 75,3% 

Arquivamento liminar - - 24 868 892 11,7% 

Garantia de medidas corretivas - - 105 336 441 5,8% 

Transferência externa - 3 141 124 268 3,5% 

Situação ultrapassada - - 33 98 131 1,7% 

Pretensão atendida - - 27 34 61 0,8% 

Com recomendação - - 21 22 43 0,6% 

Abertura de processo de inquérito - - 12 20 32 0,4% 

Sem fundamento - - 7 3 10 0,1% 

Total 1 11 1.636 5.960 7.608   

Em 75,3% dos casos, as reclamações foram arquivadas porque os utentes 

consideraram razoáveis as alegações apresentadas pelos prestadores reclamados, 

não tendo também a ERS considerado versarem sobre matéria grave e carecendo de 

diligências suplementares da sua parte. Em 5,8% dos processos de reclamação 

terminados houve garantia, por parte dos prestadores reclamados, de que seriam 

adotadas medidas corretivas. 

Algumas das reclamações (perto de 3%) foram terminadas por se ter considerado que 

a situação foi resolvida, seja porque a situação que deu origem à reclamação foi 

ultrapassada, a pretensão do reclamante foi atendida ou a reclamação não tinha 

fundamento. 

As 268 reclamações que foram objeto de encaminhamento externo (representando 

3,5% do total de processos terminados) tiveram como destinatários principais a Ordem 

dos Médicos e a Ordem dos Médicos Dentistas (ver tabela 3). 

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 13 

Tabela 3 – Reclamações terminadas com transferência externa 

Entidade destinatária 
Número de 

reclamações 

Ordem dos Médicos 115 

Ordem dos Médicos Dentistas 91 

Outros 15 

Ordem dos Enfermeiros 11 

ISP - Instituto de Seguros de Portugal 9 

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 4 

Segurança Social 4 

Administração Regional de Saúde do Norte 3 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 3 

Ordem dos Médico Veterinários 3 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 3 

Administração Regional de Saúde do Centro 2 

Direção-Geral da Saúde 1 

IDT - Instituto da Droga e da Toxicodependência 1 

ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho 1 

INFARMED 1 

Ordem dos Psicólogos 1 

Total 268 

Em 32 processos de reclamação, considerou-se existir matéria suficientemente grave 

para justificar a sua investigação em sede de um processo mais aprofundado, 

nomeadamente um processo de inquérito ou um processo de contraordenação (em 

alguns casos procedeu-se à abertura de processos novos, e em outros, à apensação 

da reclamação a processos já em curso).  

Foram ainda arquivadas liminarmente 11,7% das reclamações, sem a realização de 

qualquer diligência, por se tratar de reclamações já existentes (já entradas na ERS), 

ou de reclamações em que a informação constante da exposição não continha 

elementos que permitissem o seu cabal tratamento. 
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Reclamações on-line 

Durante o ano de 2012 deram entrada na ERS, através do Livro de Reclamações On-

line disponibilizado no website desta Entidade desde dezembro de 2007, 787 

exposições, que resultaram num total de 739 reclamações efetivas após triagem 

preliminar na qual foram excluídas repetições e testes (já contempladas nas tabelas da 

secção anterior). 

Das reclamações efetivas recebidas através do website da ERS, 91,9% foram objeto 

de tratamento pelos serviços desta Entidade (ver tabela 4). Em alguns destes casos, 

não se tratou da criação de um novo processo, mas sim da sua agregação a um 

processo já existente. Adicionalmente, três exposições foram objeto de 

encaminhamento externo, por a matéria da reclamação não se enquadrar no âmbito 

das competências da ERS. Finalmente, foram arquivadas de forma liminar 57 

reclamações, por se referirem a prestadores não abrangidos pela atividade reguladora 

da ERS. Nestas situações, sempre que pertinente, foi facultada ao reclamante 

informação sobre a instituição com competências específicas no setor visado.  

Tabela 4 – Reclamações on-line 

Resultado do tratamento Número % do total 

Arquivamento liminar (fora de âmbito) 57 7,7% 

 Informação ao utente sobre instituição competente 32 56,1% 

Encaminhamento externo 3 0,4% 

 Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 3 100,0% 

Tratamento interno 679 91,9% 

 Originou novo processo  631 92,9% 

 Anexada a processo já em curso 48 7,1% 

 

Identificação de problemas sistémicos 

A existência de Livro de Reclamações onde os utentes dos prestadores de cuidados 

de saúde possam lavrar as respetivas reclamações e que são objeto do devido 

tratamento é um importante instrumento de defesa dos direitos dos utentes. Porém, a 

utilidade do Livro de Reclamações não se esgota na identificação de problemas 

concretos e no desencadear dos procedimentos necessários à sua resolução. A 

análise sistemática das reclamações dos utentes é também uma ferramenta essencial 
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para conhecer os pontos fracos do sistema de saúde, identificando as áreas que 

requerem uma análise mais aprofundada. 

Em 2012 foram elaborados dois relatórios semestrais de análise sistemática das 

reclamações, bem como um relatório anual, que congrega a informação constante dos 

dois anteriores. Nesses relatórios procedeu-se ao tratamento estatístico das 

reclamações, adotando uma metodologia identificadora de padrões indiciadores de 

problemas sistémicos. 

Os principais problemas identificados durante o ano de 2012 foram a qualidade da 

assistência administrativa (24,3% das reclamações recebidas), o tempo de espera a 

que os utentes são sujeitos para aceder aos serviços de saúde (21,2%) e a qualidade 

de assistência de cuidados de saúde (19,2%). 

A análise estatística permitiu, ainda, a identificação dos dez prestadores de cuidados 

de saúde que, no universo daqueles a quem foram dirigidas reclamações remetidas 

para a ERS, atingem números mais elevados (as reclamações visando este grupo de 

prestadores representaram, em 2012, 39% do total de reclamações recebidas pela 

ERS). 

 

2.1.3. Informação aos utentes 

Esclarecimentos aos utentes dos serviços de saúde 

Na sequência de diversas exposições relativas à temática das taxas moderadoras e 

que abrangiam as mais variadas questões, a ERS, com o intuito de assegurar o direito 

de acesso universal e equitativo aos serviços públicos de saúde ou publicamente 

financiados, publicou no seu website, em 2011, uma informação sobre a definição dos 

utentes a quem é exigível o pagamento de taxas moderadoras e daqueles que se 

encontram abrangidos por uma das situações de isenção legalmente estabelecidas. 

Durante o ano de 2012 esta informação foi sendo atualizada sempre que tal se 

mostrou necessário. 

Foi também atualizada a informação sobre a suspensão de reembolsos diretos aos 

utentes, publicada em 2011 na sequência da Circular Normativa n.º 22/2011/GJ, de 9 

de agosto, da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), informação esta 

que contém esclarecimentos importantes para os utentes, designadamente sobre as 
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situações que mantêm a possibilidade de reembolso e quais os procedimentos que 

devem ser seguidos para a sua obtenção. 

Também em 2012, foi publicada no website da ERS uma informação que visa 

contribuir para alertar e esclarecer todos os interessados acerca de algumas das 

distinções essenciais entre “cartões de saúde” e seguros de saúde. A necessidade da 

publicação desta informação foi identificada depois de a ERS ter recebido diversas 

exposições de utentes relativas aos “cartões de saúde” e nas quais eram suscitadas 

dúvidas quanto aos seus âmbitos de aplicação, limites das responsabilidades das 

partes contratantes, bem como à distinção eventualmente existente entre tais cartões 

e os seguros de saúde. 

 

Informações legais obrigatórias 

Adicionalmente, a ERS tem a obrigatoriedade legal de comunicar informações 

relacionadas com a sua atividade, para tal recorrendo mormente ao seu website. 

Concretamente em 2012, procedeu-se à publicação eletrónica, como estabelecido no 

artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, das sanções decididas no 

âmbito de processos de contraordenação. 

Nos termos do disposto no artigo 60.º do mesmo diploma, a ERS também 

disponibilizou sistematicamente, em 2012, informação sobre os decretos-lei 

regulamentares que a regulam, os regulamentos internos, a composição dos seus 

órgãos e os seus planos, orçamentos, e relatórios e contas. 

Ainda no âmbito do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, publicou-

se e manteve-se atualizada a lista dos estabelecimentos registados, bem como o 

registo de todas as sanções aplicadas. 

Por outro lado, em cumprimento do disposto no artigo 40.º do mesmo diploma legal, 

foram também publicados no website os regulamentos com normas de eficácia 

externa, bem como as diretivas e recomendações de caráter genérico.  

Por último, no âmbito do cumprimento da obrigatoriedade de informação e 

comunicação, a ERS comunicou às entidades competentes (nomeadamente Ministério 

Público, autoridades policiais, administrações regionais de saúde (ARS) e ordens 

profissionais) todas as irregularidades detetadas ao longo de 2012, e que requeriam a 

intervenção de tais entidades. 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/808/cart_es_de_Sa_de_vs_seguros_de_sa_de_grelha_24_11_2011.pdf
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2.2. Garantia do acesso aos cuidados de saúde 

Um dos objetivos da atividade reguladora da ERS consiste em assegurar o 

cumprimento, por parte das entidades reguladas, dos critérios de acesso aos cuidados 

de saúde, nos termos da Constituição e da lei (vide alínea b) do art. 33.º do Decreto-

Lei n.º 127/2009, de 27 de maio). Para concretização desse objetivo, a ERS tem 

diversas incumbências específicas, onde se inclui assegurar o direito de acesso 

universal e equitativo aos serviços públicos de saúde ou publicamente financiados, 

prevenir e punir as práticas de rejeição discriminatória ou infundada de pacientes nos 

estabelecimentos públicos de saúde ou publicamente financiados, prevenir e punir as 

práticas de indução artificial da procura de cuidados de saúde e zelar pelo respeito da 

liberdade de escolha nos estabelecimentos de saúde privados (alíneas a), b), c) e d) 

do art. 35.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio). 

 

Processos de inquérito relativos a questões de acesso aos cuidados de saúde 

Com vista a assegurar os direitos de acesso e liberdade de escolha nos serviços de 

saúde, a ERS procede à investigação de todas as participações ou reclamações em 

que se identificam práticas, por parte de estabelecimentos públicos ou privados, 

lesivas da transparência e completude da informação aos utentes enquanto 

instrumento essencial para o exercício daqueles direitos. 

Durante o ano de 2012, sobre a matéria de defesa do direito do acesso universal e 

equitativo aos serviços públicos de saúde ou publicamente financiados foram 

instaurados 18 processos de inquérito e transitados nove processos de 2011. Destes 

processos, 13 foram terminados no decurso do ano de 2012, sendo que em sete 

processos de inquérito se concluiu pela necessidade de uma intervenção regulatória 

em prol da garantia do direito fundamental de acesso à prestação de cuidados de 

saúde, o que originou a emissão de quatro instruções, duas recomendações e uma 

advertência. 

Faz-se notar que a intervenção da ERS em matéria de acesso aos cuidados de saúde 

não se restringiu às instruções, recomendações e pareceres supra referidos. Num dos 

restantes cinco processos de inquérito terminados, considerou-se oportuno instar o 
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prestador a uma permanente adequação comportamental face ao que em concreto lhe 

era exigível. 

Assim, a entidade Nephrocare Portugal, SA, foi instada para a necessidade de garantir 

de forma permanente o acesso de todos os utentes aos tratamentos de diálise por si 

prestados, e abrangidos pelo contrato de convenção celebrado com o SNS, e 

consequentemente não adotar quaisquer comportamentos suscetíveis de 

consubstanciar a prática de rejeição infundada ou discriminatória de utentes. Nesse 

caso, mais foi deliberada a abertura de processo de monitorização com a finalidade de 

acompanhar o comportamento futuro do prestador, e bem assim garantir que as ARS 

mantenham permanentemente informada a ERS de todas as situações de que 

venham a tomar conhecimento relativas a eventuais discriminações ou outras 

limitações ao acesso dos utentes a serviços de Diálise, no âmbito de convenção com o 

SNS. 

Em relação às quatro instruções emitidas, refira-se que a primeira teve como 

destinatário o ACES do Alentejo Litoral, e visou-se garantir o respeito integral dos 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) estipulados pelo legislador e in 

fine, o direito de acesso atempado dos utentes aos cuidados de saúde; e ainda o 

respeito, em permanência e de forma plena, do direito à informação dos utentes que, 

nesse sentido, devem ser informados, de forma completa, verdadeira e inteligível, com 

antecedência, rigor e transparência, sobre os trâmites e outros procedimentos 

administrativos adotados. 

Uma outra instrução emitida teve como destinatário o ACES Ave I – Terras de Basto e 

visou (i) garantir em todas as unidades funcionais que o integram, a afixação imediata, 

em local visível ao público, das listas de convencionados devidamente atualizadas; (ii) 

garantir, em todas as unidades funcionais que o integram, a permanente atualização 

das listas em causa; (iii) garantir que todos os funcionários se abstenham, imediata e 

permanentemente, da prática de quaisquer atos que sejam aptos a prejudicar a 

objetividade, integralidade e integridade da informação para os utentes que deverá 

resultar das listas de entidades convencionadas, bem como da prática de quaisquer 

atos que sejam aptos ao direcionamento de utentes para prestadores; e (iv) promover 

o conhecimento e formação dos funcionários sob sua coordenação sobre o dever de 

respeitar os direitos e interesses legítimos dos utentes de cuidados de saúde, 

designadamente, o direito fundamental da liberdade de escolha nas unidades privadas 

de saúde.  
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Nesse processo em concreto, foi igualmente recomendado ao ACES Ave I – Terras de 

Basto para que implementasse, conjuntamente com o respeito do teor da instrução 

supra, mecanismos internos, designadamente de suporte informático, que facilitem a 

transmissão pelos funcionários da informação constante das listas de convencionados 

e sua correta compreensão pelos utentes dos mesmos, em prol da escolha livre e 

esclarecida de prestadores por estes últimos. 

Foi ainda emitida uma instrução à Clínica Dr. Luís Álvares, Lda. no sentido de, 

enquanto prestador convencionado do SNS, ou de quaisquer outros subsistemas de 

saúde, de que seja, ou venha no futuro a ser convencionado, dever assegurar aos 

utentes beneficiários de tais entidades, que aí recorram, a prestação de cuidados de 

saúde, nas melhores condições de atendimento, sem que tal seja condicionado ao 

pagamento de qualquer taxa de urgência ou antecipação, e em cumprimento do 

disposto nos acordos e/ou convenções que para o efeito haja celebrado; e 

concretamente, respeitar os preços convencionados com tais entidades financiadoras, 

e que decorram acordos e/ou convenções que para o efeito haja celebrado. 

Por último e ainda sobre a mesma temática foi emitida uma instrução à Clínica Central 

do Bonfim S.A. no sentido de i) proceder à devolução do valor de 80,00€ 

indevidamente cobrado ao utente; ii) enquanto prestador convencionado do SNS, deve 

fazer cessar imediatamente a cobrança de qualquer valor, salvo os atinentes às taxas 

moderadoras devidas, pela realização de qualquer polipectomia realizada aos utentes 

do SNS; iii) garantir a todos os seus utentes a prévia, clara e oportuna informação dos 

procedimentos a que são submetidos, bem como; iv) o dever possuir um sistema 

organizado e atualizado de forma a garantir que seja sempre possível aos utentes, 

quando necessário, o acesso aos seus documentos clínicos ou a quaisquer outros que 

devam constar do processo clínico.  

Refira-se ainda a advertência emitida ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia de 

Vila Verde no sentido de garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado 

seja capaz de promover a informação completa, verdadeira e inteligível, com 

antecedência, rigor e transparência de todos os utentes que a si se dirigem sob pena 

de uma violação dos direitos de acesso dos utentes; e informar a ERS do número total 

de contatos que tenham sido por si rececionados pela linha telefónica identificada nos 

autos, desagregado por assunto em análise, resposta fornecida e seu responsável, 

bem como indicação de todos os demais procedimentos que eventual e 

adicionalmente sejam por si adotados para respeito integral do dever de informação 
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mormente, os dirigidos à informação sobre os atos que são, ou não, por si realizados 

aos utentes do SNS ao abrigo de uma convenção. 

No âmbito dos processos de contraordenação instaurados a 51 hospitais do SNS, pelo 

não cumprimento das regras atinentes aos TMRG devido a problemas decorrentes dos 

sistemas de informação implementados, a ERS procedeu ao arquivamento dos 

mesmos, tendo deliberado a abertura de um processo de monitorização destinado ao 

acompanhamento do comportamento futuro de tais estabelecimentos no que se refere 

ao cumprimento do Consulta a Tempo e Horas (CTH) e dos TMRG. Tais processos de 

contraordenação e dois outros processos de inquérito justificaram ainda a emissão de 

uma recomendação. 

A recomendação foi dirigida a todos os intervenientes na aplicação da CTH e dos 

TMRG e visou: 

 que os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS criem as 

condições internas, no seu funcionamento e através da formação e informação 

dos seus funcionários e profissionais de saúde, para cumprimento da 

legislação aplicável, designadamente, da Carta dos Direitos de Acesso aos 

Cuidados de Saúde pelos Utentes do Serviço Nacional de Saúde e dos TMRG, 

para garantirem, em toda e qualquer situação, a eliminação de falhas de 

natureza estrutural, organizacional e informática, bem como o adequado 

registo informático do estádio dos pedidos de consulta, tal como lhes é 

legalmente imposto; 

 que os  estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS, 

garantam a informação aos utentes nos termos da lei, pela afixação do Anexo 

à Recomendação com a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde 

pelos Utentes do Serviço Nacional de Saúde, bem como assegurem a 

informação dos utentes sobre o seu direito de reclamação para a ERS e 

assegurem que sejam remetidas para esta Entidade Reguladora todas as 

exposições e reclamações dos utentes nesta matéria; 

 que as ARS, as quais terão de ser informadas pelos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde do SNS sobre as dificuldades sentidas com 

o sistema da CTH, procedam a auditorias regulares, com vista a garantir o 

cumprimento da Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto, e respetiva regulamentação; 
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 que a  ACSS, de forma efetiva, proceda às auditorias necessárias para 

assegurar o correto funcionamento do sistema CTH e garanta que os sistemas 

utilizados pelos estabelecimentos prestadores permitem uma efetiva 

monitorização do cumprimento dos TMRG; resolva e corrija imediatamente os 

erros, incoerências e/ou imprecisões detetados, bem como disponibilize 

informação, fomentando e facilitando a autonomia dos estabelecimentos na 

monitorização, pelos próprios, do estádio de cada pedido de primeira consulta 

de especialidade hospitalar; e garanta que até 31 de dezembro de 2012 

estarão reunidas e implementadas todas as condições necessárias à plena 

execução do CTH e à verificação do cumprimento dos TMRG em todos os 

prestadores de cuidados de saúde do SNS. 

Relativamente aos processos de monitorização em curso durante o ano de 2012, 

importa destacar a emissão de uma ordem, de um parecer e o arquivamento de 36 

processos de monitorização. 

Efetivamente, no âmbito de um dos processos de monitorização, desde final de 2009, 

ou seja, após a emissão de uma primeira instrução ao HPP Lusíadas, SA, foram 

sendo juntas diversas reclamações ou exposições de utentes que em substância se 

reportavam à questão de alegada discriminação temporal infundada no acesso aos 

cuidados de saúde por parte de beneficiários de subsistemas públicos de saúde. De 

toda a análise efetuada pela ERS resultou que os procedimentos adotados pelo 

Hospital dos Lusíadas na sequência da deliberação da ERS de 2009 que 

desencadeou o dito processo de monitorização, não se demonstraram no decurso do 

tempo como aptos a assegurar o cumprimento do dever de não discriminação. Nesse 

sentido, a deliberação adotada a 1 de fevereiro de 2012 visou ordenar ao HPP 

Lusíadas, SA a eliminação, de forma imediata, de todo e qualquer procedimento 

atualmente implementado, e do qual pudesse resultar um qualquer tratamento 

diferenciado dos seus utentes, em função da sua entidade financiadora; bem como foi 

ali ainda decidido advertir o HPP Lusíadas, SA que a instrução então emitida constitui 

decisão da ERS, sendo que a alínea b) do n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de maio, configura como contraordenação punível in casu com coima 

de 1000€ a 44.891,81€, "[….] o desrespeito de norma ou de decisão da ERS que, no 

exercício dos seus poderes, determinem qualquer obrigação ou proibição". 

No âmbito de um outro processo de monitorização que versou sobre as alterações 

legislativas ao quadro legal aplicável ao transporte não urgente de utentes, em 
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especial as alterações introduzidas pela Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio,  

foram analisados os potenciais impactos destas alterações sobre o acesso dos utentes 

do SNS ao transporte, enquanto elemento essencial do acesso aos cuidados de saúde 

em si. O novo normativo foi igualmente analisado sob a perspetiva do compromisso de 

redução de custos assumido no Memorando de Entendimento celebrado entre o 

Estado português e a comissão tripartida CE/BCE/FMI. 

Relativamente aos 36 processos de monitorização que foram objeto de arquivamento 

em 2012, o mesmo justificou-se, em alguns casos, pelo decurso de um prazo de dois 

anos após a emissão da instrução, sem que tenha sido tomado conhecimento de 

qualquer outra situação idêntica ao caso em concreto, que colocasse em causa a 

necessidade de uma nova qualquer intervenção regulatória. Foram ainda fundamento 

do arquivamento a resolução da situação ou desaparecimento da causa que justificou 

a abertura da monitorização, ou ainda a sua incorporação num outro processo de 

monitorização. 

No âmbito de processos de avaliação ou na sequência de pedidos de esclarecimento, 

foram emitido três pareceres, tendo sido o primeiro solicitado pelo Diretor Executivo do 

ACES do Alentejo Litoral sobre a prescrição e faturação de cuidados respiratórios 

domiciliários. Neste sentido, e após análise dos elementos coligidos no processo e do 

quadro legal aplicável, esta Entidade manifestou o entendimento de que (i) de acordo 

com o princípio do prescritor-pagador, o ónus financeiro com a prestação de cuidados 

de saúde aos utentes do SNS é imputado às entidades que procedem à respetiva 

requisição; (ii) os estabelecimentos hospitalares do SNS não podem solicitar a 

prescrição de exames aos cuidados de saúde primários, ficando estas últimas 

impedidas de prescrever MCDT solicitados por aqueles (Despacho n.º 10430/2011, de 

18 de agosto de 2011); (iii) todas as prescrições de cuidados respiratórios 

domiciliários, incluindo aquelas intermédias, a realizar trimestralmente, se restringem à 

competência de médicos especialistas, e no âmbito de consulta hospitalar. Note-se 

que tal entendimento foi confirmado pelas normas da Direção-Geral de Saúde, n.ºs 

018/2011, de 28/09/2011, 021/2011, de 28/09/2011 e 022/2011, de 28/09/2011. 

O segundo parecer foi solicitado pelo Secretário de Estado da Saúde, relativamente ao 

Ofício n.º 367 de 10.01.2012 da Provedoria de Justiça, relativo à “Repercussão dos 

custos de intervenção efetuada em Hospital do SNS em Sócio dos Serviços Sociais da 

CGD”. 
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Acontece que, na sequência de exposições de utentes beneficiários dos SSCGD que 

tinham recorrido a hospitais do SNS para a prestação de cuidados de saúde, a ERS já 

havia expresso o seu entendimento de que: (i) os SSCGD não podem ser 

considerados como subsistemas de saúde para efeitos do disposto no artigo 25.º do 

Estatuto do SNS, não sendo por isso responsáveis pelos encargos decorrentes da 

prestação de cuidados de saúde aos seus beneficiários pelos serviços e instituições 

integradas no SNS; pelo que (ii) os beneficiários dos SSCGD recorrem aos serviços e 

instituições integrados no SNS, sempre na qualidade de beneficiários do SNS. Assim 

sendo, importou apenas reiterar, tudo o que já havia sido anteriormente defendido pela 

ERS quanto a esta questão. 

O terceiro parecer foi solicitado por um médico da Unidade de Saúde Familiar (USF) 

da Serra da Lousã, no sentido de pedir esclarecimentos sobre medidas a utilizar para 

a dissuasão de alguns comportamentos dos utentes, no que se refere à possibilidade 

de gestão de faltas às consultas programadas. Assim, e após análise dos elementos 

coligidos no processo e do quadro legal aplicável, a ERS manifestou o entendimento 

de que a) qualquer procedimento com vista à melhor gestão terá de acautelar o dever 

de respeito do direito de acesso aos cuidados de saúde, assente nos princípios da 

universalidade, generalidade, acesso em tempo útil, igualdade e tendencial 

gratuitidade; b) designadamente, no que se refere ao acesso em tempo útil, de acordo 

com a legislação relativa aos TMRG, as unidades de cuidados primários devem 

assegurar a marcação e realização de consulta nos 15 dias úteis seguintes ao do 

pedido de consulta, em caso de motivo não relacionado com doença aguda; c) por 

outro lado, em respeito pela tendencial gratuitidade e atendendo ao quadro legal 

aplicável, as medidas a implementar não poderão revestir qualquer “cariz 

sancionatório”, em termos monetários e no sentido de poder ser cobrada uma 

qualquer quantia em caso de não comparência do utente; d) tudo sem prejuízo da 

relevância da adoção de medidas contributivas para a maior sensibilização dos 

utentes, quanto aos seus respetivos deveres.  

 

Estudo sobre acesso, concorrência e qualidade no setor da prestação de 

cuidados de saúde de radioterapia 

Durante o ano de 2012, foi elaborado, aprovado, publicado e enviado para o Ministério 

da Saúde o relatório final do estudo intitulado “Acesso, Concorrência e Qualidade no 

Setor da Prestação de Cuidados de Saúde de Radioterapia”. 
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Nesse estudo, elaborado em cumprimento de uma solicitação do Ministério da Saúde,  

foram identificados todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

Radioterapia atualmente existentes em Portugal continental, bem como os 

aceleradores lineares que hoje funcionam ao serviço dos utentes, tendo-se distinguido 

a oferta de natureza pública da oferta de natureza privada dos cuidados e, nessa 

sequência, encetado uma análise de proximidade entre o concelho de residência dos 

utentes e os estabelecimentos, e da capacidade de resposta considerados, para além 

dos aceleradores lineares, os recursos humanos. Foi igualmente encetada uma 

análise de natureza temporal do acesso, bem como das relações que hoje subsistem 

entre o SNS e o setor privado ao nível da referenciação. 

Ainda no estudo, e a respeito da concorrência entre os estabelecimentos prestadores 

foi feito o cálculo do índice de concentração e foram avaliados os preços praticados 

consoante as distintas entidades financiadoras. 

A metodologia adotada no trabalho incluiu ainda o concurso de médicos consultores 

externos à ERS, que coadjuvaram na observação dos pressupostos do estudo, em 

especial a garantia da qualidade dos cuidados, as boas práticas, a efetividade dos 

cuidados e a sua adequação às necessidades em saúde da população. 

 

Estudo de “Análise do Impacto da Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao Exercício dos Direitos dos 

Doentes em Matéria de Cuidados de Saúde Transfronteiriços sobre o Sistema de 

Saúde Português” 

Durante o ano de 2012, foram analisados e ponderados os comentários formulados no 

período de discussão pública a que foi sujeita a versão preliminar do estudo aprovada 

em 2011, bem como os contributos resultantes da conferência dedicada ao tema, 

promovida pela ERS em abril de 2012, tendo o estudo da ERS sido apresentado ao 

público presente na mesma, sendo que as suas conclusões foram igualmente tidas em 

conta na elaboração final do referido estudo. 

No relatório final do estudo foi, assim, possível identificar os potenciais impactos da 

sua implementação e aplicação, ao nível do acesso dos utentes, da qualidade na 

prestação de cuidados de saúde, da liberdade de escolha dos utentes e da 

concorrência entre os prestadores de cuidados de saúde. A implementação da Diretiva 
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acarretará um desafio relevante para o sistema de saúde, para o SNS, e, em última 

instância, para a sociedade em geral, sendo convicção assente no estudo elaborado 

que as dificuldades antecipadas poderão ser ultrapassadas e convoladas em melhoria 

da eficiência, equidade e sustentabilidade do sistema de saúde português, bem como 

em termos económico-financeiros. 

 

Estudo de “Avaliação do Acesso dos Utentes aos Cuidados Continuados de 

Saúde” 

Tendo em consideração o contexto de progressivo envelhecimento demográfico e 

contínuo aumento das necessidades de cuidados continuados das populações, bem 

como a ainda recente organização da oferta para colmatar estas necessidades, foi 

publicado pela ERS em 2011 o “Estudo do Acesso dos Utentes aos Cuidados 

Continuados de Saúde”. Para a ampliação do escopo das análises realizadas e a 

aferição das regiões que se apresentam como prioritárias para a continuação da 

evolução da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), elaborou-

se em 2012 o estudo “Avaliação do Acesso dos Utentes aos Cuidados Continuados de 

Saúde”, que identificou pontos de melhoria a serem fomentados, com vista ao alcance 

das metas estabelecidas para a RNCCI, à redução das desigualdades no acesso e à 

melhoria da qualidade.  

Em 2012, foi concluída a versão preliminar do relatório, que foi enviada a um grupo de 

especialistas na área dos cuidados continuados, com vista à recolha de comentários 

para a elaboração do relatório final. 

 

Estudo de “Análise do Impacto das alterações no Regime Jurídico das Taxas 

Moderadoras” 

Durante o ano de 2012, foi inicialmente aprovado o índice explicativo e a proposta de 

estudo “Análise do Impacto das alterações no Regime Jurídico das Taxas 

Moderadoras”, e foi concluída a análise das exposições de utentes referentes a 2012 e 

assegurado o acompanhamento e tratamento das questões suscitadas. 

Ainda, e considerado o teor de algumas exposições de utentes pelas quais foram 

relatados constrangimentos, foram realizadas fiscalizações a 25 prestadores (setor 
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público e convencionado), para aferição in loco dos procedimentos seguidos na prática 

para adaptação às novas regras, nomeadamente a nível informático. 

Foi igualmente iniciada a análise do enquadramento jurídico-legal das taxas 

moderadoras, a nível nacional e comparado. 

Por outro lado, para análise do impacto no acesso e a nível financeiro da alteração ao 

regime jurídico das taxas moderadoras, foi solicitada informação à ACSS, às cinco 

ARS, e a uma amostra de prestadores, representativa em termos de dimensão e 

localização geográfica, e cobrindo as três tipologias de prestadores que procedem à 

cobrança de taxas moderadoras. 

 

2.3. Regulação económica 

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

probabilidade de existência de conflitos entre os diversos intervenientes, dado que 

neste contexto não é possível conceber contratos que prevejam todas as 

circunstâncias possíveis de acontecer. A ERS, pelo seu estatuto e pelo seu 

conhecimento do setor, encontra-se numa posição privilegiada para contribuir com 

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

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

propriamente dita. 

Nos termos da alínea d) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, é 

objetivo da ERS velar pela legalidade e transparência das relações económicas entre 

todos os agentes do sistema. Para efeitos deste objetivo, incumbe à ERS, nos termos 

do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio: elaborar estudos e emitir 

recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos da economia da 

saúde, incluindo no que respeita ao acesso à atividade e às relações entre o SNS e os 

operadores privados, tendo em vista o fomento da transparência, da eficiência e da 

equidade do setor, bem como a defesa do interesse público e dos interesses dos 

utentes; pronunciar-se e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes ao 

regime das convenções, bem como sobre os contratos de concessão e de gestão e 

outros que envolvam atividades de conceção, construção, financiamento, conservação 

ou exploração de estabelecimentos ou serviços de saúde; elaborar estudos e emitir 

recomendações sobre a organização e o desempenho dos serviços de saúde do SNS; 
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pronunciar-se e emitir recomendações sobre os requisitos e as regras relativos aos 

seguros de saúde e cooperar com a respetiva entidade reguladora na sua supervisão; 

e pronunciar-se sobre o montante das taxas e preços de cuidados de saúde 

administrativamente fixados, ou estabelecidos por convenção entre o SNS e entidades 

externas, e velar pelo seu cumprimento. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de relações económicas 

No decurso do ano de 2012, foram abertos 14 processos de inquérito relativos à 

regulação das relações económicas, tendo sido igualmente tratados outros sete 

processos que transitaram de 2011. Destes 21 processos, 10 processos versavam 

sobre acordos ou convenções, 10 sobre a transparência nas relações económicas e 

um sobre a organização dos serviços de saúde. 

Dos referidos processos de inquérito foram terminados 13 durante o ano de 2012, 

sendo que em quatro se concluiu pela existência de uma violação dos direitos e 

interesses legítimos dos utentes, designadamente os seus interesses financeiros e do 

seu interesse fundamental à transparência no seu relacionamento com os prestadores 

de cuidados de saúde, quer ainda e, consequentemente, a sua liberdade de escolha. 

Assim sendo, foram emitidas quatro instruções a estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde. 

Das instruções emitidas, a primeira foi emitida ao prestador RIME, Radiologia e 

Imagiologia, Lda. para que cessasse de imediato a execução de um qualquer exame 

não abrangido pelas convenções por si celebradas com a ARS do Norte, tendo-se 

igualmente recomendado à ACSS que, em colaboração com cada uma das ARS, 

assumisse no mais curto espaço de tempo, todos os procedimentos tidos por 

convenientes para a efetiva inclusão do exame de colonografia (igualmente designado 

por colonoscopia virtual) na tabela da área M, de Radiologia. 

Uma outra instrução foi emitida ao Instituto Cuf Diagnóstico e Tratamento, S.A. no 

sentido de garantir, de forma permanente e sempre no primeiro contacto com os 

utentes, a informação completa e verdadeira sobre o efetivo tempo de espera para a 

prestação de cuidados de saúde na especialidade de MFR. 

A terceira instrução foi emitida ao Instituto Médico de Albufeira – Dr. Bernardo Costa 

Carneiro, Unipessoal, Lda. para que este assumisse de forma concreta e definitiva a 
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sua não qualidade de entidade convencionada com a ADSE em qualquer contacto que 

encetasse junto dos seus utentes, seja ele informático e/ou telefónico e 

concretamente, devesse de imediato retificar a informação constante do seu sítio 

eletrónico ou blog, retirando a referência à ADSE tal como à altura inscrita. 

Outra instrução foi emitida à Saúde Atlântica – Clínica do Dragão no sentido de: (i) no 

contacto com os utentes, garantir em permanência o respeito pleno e não 

condicionado pelo direito dos utentes a que lhes seja prestada informação rigorosa e 

transparente, devendo, para isso, e sempre que tal seja uma decorrência direta da 

relação estabelecida entre o prestador e os seus utentes, comunicar-lhes os atos, 

exames, consumíveis e fármacos, bem como os respetivos valores, que venham a ser 

previsivelmente prestados ou administrados e cujo pagamento lhes seja exigível; (ii)  

na impossibilidade de estimar a totalidade do valor dos atos, exames, consumíveis, 

bem como fármacos, que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados, 

dever informar claramente tal situação, bem como advertir expressamente os utentes 

da potencial relevância no custo total de tal impossibilidade de estimativa, coibindo-se 

de apresentar estimativas incompletas como “orçamentos” de episódios; (iii) rever a 

faturação emitida à utente no que respeita à parcela relativa ao exame de “avaliação 

da visão binocular de perto e longe com testes subjetivos de fixação”. 

Faz-se notar que a intervenção da ERS em matéria de regulação das relações 

económicas não se restringiu às descritas instruções. No restantes nove processos de 

inquérito terminados, e não obstante ter-se procedido ao arquivamento dos processos, 

considerou-se oportuno em alguns deles instar o prestador em causa a uma 

permanente adequação comportamental face ao que em concreto lhe era exigível. 

O primeiro desses processos teve como destinatário a Ginesul, Centro de Diagnóstico 

e Obstétrico, Lda., e no qual foi deliberado instar o prestador relativamente ao seu 

dever de informar os utentes, de modo contínuo e permanente, de toda a informação 

necessária e suficiente sobre os cuidados de saúde a prestar, bem como dos 

respetivos preços e acordos e convenções eventualmente celebrados com entidades 

financiadoras desses cuidados, de modo a permitir que aqueles possam decidir de 

forma livre e esclarecida da contratação dos serviços, in casu, na realização de atos 

clínicos. 

Um outro processo foi referente à Clinica Cuf Torres Vedras, S.A. tendo-se advertido o 

prestador para o facto de apenas poder excluir profissionais médicos do âmbito de 

aplicação de convenções por si celebradas se tal resultar expressamente do texto das 
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convenções por si livremente outorgadas. E instou-se o prestador ao dever de 

respeitar integral e permanentemente o direito dos utentes a que lhes seja prestada 

informação rigorosa e transparente sobre todos os aspetos relacionados com a 

prestação de cuidados de saúde, devendo, para isso, e sempre que tal seja uma 

decorrência direta da relação estabelecida entre o prestador e os seus utentes, 

comunicar-lhes sobre a eventual existência, conteúdo e extensão de eventuais 

convenções por si detidas. 

Foi ainda instado o prestador Auradente, Laboratório e Clínica Dentária, Lda., para a 

necessidade do dever de garantir em permanência a informação clara e verdadeira, 

transparente e inteligível das utentes e dos demais interessados no sentido de (ii) não 

poder veicular a informação em crítica junto dos prestadores do SNS, ou uma outra 

qualquer que não esclareça devidamente a sua qualidade de entidade não 

convencionada. 

Num último processo que teve como destinatário o prestador Clínica Fisiátrica de 

Guifões, Lda. foi o mesmo instado no sentido do dever de respeitar integralmente o 

direito dos utentes a que lhes seja prestada informação rigorosa e transparente, por 

forma a favorecer uma escolha consciente e informada, quer ao dever de não 

publicitar ou de qualquer outra forma apresentar-se como convencionado, sem ser 

detentor da respetiva convenção. 

Relativamente aos processos de monitorização em curso durante o ano de 2012 

importa destacar o arquivamento de 28 processos de monitorização, tendo o mesmo 

se justificado, por exemplo, pelo decurso de um prazo de dois anos após a emissão da 

instrução, sem que tenha sido tomado conhecimento de qualquer outra situação 

idêntica, ao caso em concreto, que colocasse em causa a necessidade de uma nova 

qualquer intervenção regulatória, pela resolução da situação ou desaparecimento da 

causa que justificou a abertura da monitorização, ou pela sua incorporação num outro 

processo de monitorização. 

No âmbito de processos de avaliação, foi emitido um parecer solicitado pela 

Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) relativamente à celebração 

de um protocolo pelo Ministério da Saúde e os prestadores do setor privado à 

semelhança do já ocorrido com a União das Misericórdias Portuguesa, tendo a ERS 

recordado o entendimento por si já assumido sobre o modelo de celebração de 

convenções do SNS, e da premente necessidade de se alterar o modelo da sua 

celebração que ainda hoje subsiste e que, aliás, fundamenta a elaboração de um 
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terceiro estudo, atualmente em curso, que visa realçar os ganhos em saúde, 

económicos e financeiros, potencialmente decorrentes da alteração do modelo das 

convenções. 

Também durante o ano de 2012, e na sequência de solicitação da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I.P. e da Escala Braga – Sociedade Gestora do 

Estabelecimento, S.A., a ERS exerceu funções de Mediador em diferendo relativo ao 

contrato de parceria público-privada do Hospital de Braga, tendo para o efeito 

prosseguido o tratamento de dois processos iniciados em 2011 e dado início a um 

novo processo de mediação. A ERS exerceu ainda funções de Mediador, no âmbito do 

processo de mediação, iniciado na sequência de solicitação da ARS de LVT e da HPP 

Saúde – Parcerias Cascais, S.A., no âmbito de um diferendo relativo ao contrato de 

parceria público-privada do Hospital de Cascais. 

 

Estudo sobre Avaliação dos Centros Hospitalares  

Ainda na ótica do tema de regulação económica, foi concluído e publicado o relatório 

final do estudo sobre “Avaliação dos Centros Hospitalares”. Neste sentido, após ter 

sido remetido o relatório preliminar para o Ministro da Saúde, em agosto de 2011, para 

recolha de comentários, revelou-se necessário, para que a versão final a elaborar 

fosse objeto de publicação no website da ERS, proceder a uma atualização do estudo, 

tendo em conta a existência de novos dados remetidos pelos Centros Hospitalares 

(CH) no âmbito do “Estudo para a Carta Hospitalar”. 

O referido estudo constituiu uma avaliação dos CH com base na realidade fáctica e 

legislativa tal como assumida no SNS e visou contribuir para a reflexão sobre o papel 

dos CH existentes. Com efeito, identificou-se os potenciais impactos da sua 

implementação, o cumprimento dos objetivos tal como assumidos pelo legislador com 

a criação de cada um dos CH, bem como se avaliou a sua eficiência. Concretamente, 

o objetivo do presente estudo consistiu na aferição do cumprimento dos objetivos de 

melhoria de gestão que se pretendia obter, e de uma efetiva complementaridade na 

prestação de cuidados pelas diversas unidades integradas, com o potencial reflexo no 

acesso dos utentes residentes na área de influência de um CH, especialmente por 

comparação com os demais utentes do SNS. 
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Estudo para a Carta Hospitalar – Especialidades de Medicina Interna, Cirurgia 

Geral, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia e Infeciologia 

Durante o ano de 2012 foi concluído o “Estudo para a Carta Hospitalar – 

Especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia 

e Infeciologia” da ERS, dando cumprimento à solicitação do Senhor Ministro da Saúde, 

de concretização de uma carta hospitalar e encerrou um ciclo de trabalhos 

desenvolvidos na ERS, desde junho de 2011, com o objetivo de analisar o acesso dos 

utentes aos cuidados de saúde hospitalares prestados nos estabelecimentos da Rede 

Hospitalar com Financiamento Público de Portugal continental. Constituíram marcos 

de etapas deste ciclo o “Relatório Preliminar sobre a Rede Hospitalar com 

Financiamento Público”, de julho de 2011, bem como o primeiro relatório do estudo 

para a carta hospitalar, designado por “Estudo para a Carta Hospitalar – Análise da 

Rede Hospitalar com Financiamento Público”, que a ERS enviou ao Ministério da 

Saúde em dezembro de 2011. 

A metodologia adotada no estudo incluiu o convite da ERS a médicos experientes nas 

especialidades em análise para colaborarem na definição dos pressupostos do estudo, 

em especial a garantia da qualidade dos cuidados, as boas práticas, a efetividade dos 

cuidados e a sua adequação às necessidades em saúde da população. 

A ERS definiu no Estudo, em tabelas para cada uma das seis especialidades 

analisadas, quais as unidades hospitalares que deveriam ou não prestar a 

especialidade em causa, atentas as diferentes tipologias hospitalares. 

 

Estudo “Acesso, Concorrência e Qualidade no Setor Convencionado com o 

SNS: Análises Clínicas, Medicina Física e de Reabilitação, Diálise e Radiologia” 

Ainda relativamente a esta temática da regulação económica, após a realização de 

dois estudos no âmbito das convenções, nos anos de 2006 e 2008, e tendo ainda por 

pressuposto os compromissos assumidos no Memorando de Entendimento entre o 

Estado português e a comissão tripartida CE/BCE/FMI, em especial o compromisso 

assumido em matéria de convenções, de adotar medidas destinadas a “[…] aumentar 

a concorrência entre prestadores privados e reduzir em mais 10% a despesa global do 

SNS com entidades privadas que prestem serviços de meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica (com particular incidência na diálise e na reabilitação). […] 
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[T4‐2012]” – (tradução nossa do § 3.56 do Memorando de Entendimento, na sua 

versão de 14 de outubro de 2012, após a quinta revisão trimestral), a ERS iniciou, 

durante o ano de 2012, prevendo-se a sua conclusão durante o segundo trimestre de 

2013, um estudo que visa realizar uma análise atualizada da prestação de cuidados de 

saúde convencionados, em regime de complementaridade face à prestação 

desenvolvida no interior do SNS, dando-se especial enfâse às perspetivas do acesso, 

concorrência e qualidade. 

 

Informação aos utentes sobre Cartões de Saúde 

No exercício da sua atividade regulatória, a ERS tem vindo a acompanhar os 

eventuais efeitos na procura de cuidados de saúde da venda dos chamados “cartões 

de saúde”, na perspetiva da salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes.  

Nesse seguimento foi elaborada e oportunamente publicada, a informação aos utentes 

tendentes a esclarecer alguns aspetos distintivos entre os produtos cartões ou planos 

de saúde e seguros de saúde, no sítio eletrónico da ERS. Por outro lado, no âmbito do 

predito estudo, foi deliberado que sejam estabelecidas formas de cooperação, 

designadamente com a Ordem dos Médicos e com o Instituto de Seguros de Portugal, 

IP, que, por força, das suas atribuições poderão contribuir para a prossecução dos 

objetivos do estudo. 

 

2.4. Promoção e defesa da concorrência 

Nos termos da alínea f) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, é 

objetivo de regulação da ERS defender a concorrência nos segmentos abertos ao 

mercado e colaborar com a AdC na prossecução das suas atribuições relativas a este 

setor. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do art. 38.º, identificar os mercados 

relevantes que apresentam características específicas sectoriais, designadamente 

definir os mercados geográficos, em conformidade com os princípios do direito da 
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concorrência, velar pelo respeito da concorrência nas atividades abertas ao mercado 

sujeitas à sua jurisdição, e colaborar com a AdC no desempenho das suas atribuições. 

 

Colaboração com a Autoridade da Concorrência 

A AdC tem solicitado, sempre que necessário, a intervenção ou pronúncia da ERS 

relativamente a diferentes questões, nos termos da lei. Refira-se que a AdC deve 

proceder ao reenvio para a ERS de denúncias por si recebidas e que considere como 

sendo da competência desta Entidade, bem como deve obrigatoriamente solicitar 

parecer à ERS em processos por práticas restritivas da concorrência ou de 

concentrações de empresas que sejam relativos a prestadores de cuidados de saúde.  

Com efeito, por solicitação da AdC, a ERS emitiu um parecer resultante de uma 

denúncia relativa à entidade Fresenius Medical Care Portugal, S.A., que deu origem a 

um processo contraordenacional naquela Entidade. Da análise realizada concluiu-se 

que, no caso de virem a ser comprovadas as alegadas práticas restritivas 

denunciadas, não se prevê que exerçam algum efeito de enfraquecimento 

concorrencial no mercado sujeito à jurisdição da ERS, ou seja, o mercado de serviços 

de diálise. 

A AdC solicitou ainda à ERS a emissão de um parecer sobre a operação de 

concentração com a referência Ccent 39/2012 – Sanfil/Centro Hospitalar de São 

Francisco, e outro parecer sobre a operação de concentração com a referência Ccent 

51/2012 – DaVita/International Dialysis Center. 

A ERS concluiu então quanto ao primeiro processo, que da concentração não resultam 

preocupações regulatórias de âmbito concorrencial. E quanto ao segundo e em face 

da análise realizada e, principalmente, pelo facto de a notificante não atuar em 

Portugal e em função da operação representar apenas uma transferência de quotas no 

mercado português, concluiu-se, no parecer, que da operação de concentração 

projetada não resultam preocupações regulatórias de âmbito concorrencial. 

 

Pedidos de parecer das ARS no âmbito da convenção de diálise 

Com o objetivo de velar pelo respeito da concorrência nas atividades abertas ao 

mercado sujeitas à sua jurisdição, a ERS emitiu três pareceres, na sequência de 
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solicitações das ARS relativamente à avaliação em matéria de concorrência do pedido 

de convenção com o SNS para a prestação de serviços de diálise. 

O primeiro parecer emitido nesta temática, surgiu em resposta a uma solicitação da 

ARS de LVT tendo em vista a aceitação ou rejeição da mudança de instalações da 

unidade de diálise convencionada pertencente à Diaverum – Investimentos e Serviços, 

Lda. (Diaverum), com Licença de Funcionamento n.º 00018 H/2004 e conforme 

disposto no n.º 6 da cláusula 5.ª do Despacho n.º 4652/2010, de 16 de março, sendo 

que a ERS elaborou um documento com a referida avaliação em que concluiu que, na 

medida em que não se prevê a ocorrência de alterações à situação concorrencial 

atualmente verificada e em que a Diaverum não apresenta potencial dominância de 

mercado, quer seja ao nível continental, quer seja na Grande Lisboa, a ERS não 

deverá opor-se ao pedido apresentado. 

Na sequência de solicitação da ARS de LVT a respeito de fusão das sociedades 

Pluribus Diálise – Sacavém, S.A. e Pluribus Diálise – Cascais, S.A., ambas detidas a 

nível do capital social, pela Pluribus Diálise, S.A., para efeito de detenção da relação 

contratual no âmbito da diálise com a ARS de LVT, concluiu-se que, na medida em 

que não se prevê a ocorrência de alterações à situação concorrencial atualmente 

verificada, ou a ocorrência de mudanças em termos de acesso e liberdade de escolha, 

a ERS não se opôs ao pedido apresentado. 

Foi igualmente solicitado outro parecer pela ARS de LVT no sentido de fazer uma 

avaliação em matéria de concorrência, tendo em vista a aceitação ou rejeição da 

celebração de uma nova convenção na área de diálise com uma clínica privada 

pertencente à “CHOT – Centro Nefrológico Ourém – Tomar, Lda.”. Tendo-se concluído 

que a atuação do centro CHOT com a convenção deverá contribuir para uma redução 

dos graus de concentração no mercado, bem como para o aumento das opções e do 

acesso dos utentes às sessões de diálise, pelo que em termos concorrenciais, mas 

também em termos de acesso e liberdade de escolha, a celebração da convenção 

será positiva. 

Relativamente aos processos de monitorização relativos a relações económicas que 

correram termos durante o ano de 2012, importa destacar o arquivamento de 11 

processos de monitorização, tendo o mesmo sido justificado, em alguns casos, pelo 

decurso de um prazo de dois anos após a emissão de instrução, recomendação ou 

parecer, sem que tenha sido tomado conhecimento de qualquer outra situação 

idêntica, ao caso em concreto, que colocasse em causa a necessidade de uma nova 
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qualquer intervenção regulatória. Noutros casos, o arquivamento teve origem na 

resolução da situação ou desaparecimento da causa que justificou a abertura da 

monitorização, ou ainda na sua incorporação num outro processo de monitorização. 

No âmbito de processos de avaliação, foi emitido um parecer solicitado pela APHP, 

relativo à renovação do protocolo celebrado entre o Ministério da Saúde e a Cruz 

Vermelha Portuguesa para a prestação de cuidados em cirurgia cardiotorácia, 

oftalmológica, urologia e ortopedia, e alegada violação dos princípios de concorrência 

no setor da saúde, no qual, em suma, se recorda o entendimento já assumido pela 

ERS sobre o modelo de celebração de convenções do SNS, e se informa que se 

encontra em curso a elaboração de um novo estudo que visa realçar os ganhos em 

saúde, económicos e financeiros, potencialmente decorrentes da alteração do modelo 

das convenções. 

Relativamente aos estudos realizados durante o ano de 2012, nenhum dizia respeito 

unicamente à promoção e defesa da concorrência, importando contudo recordar a 

aprovação e publicação, neste período, dos estudos da ERS, já supra referidos, e 

relativos ao “acesso, concorrência e qualidade no setor da prestação de cuidados de 

saúde de radioterapia” e à “análise do impacto da Diretiva 2011/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos 

doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços sobre o Sistema de Saúde 

Português” incluído, no primeiro caso, a análise da respetiva estrutura concorrencial e, 

no segundo caso, o impacto da Diretiva na concorrência entre os prestadores. Refira-

se ainda que no estudo, igualmente já supra relativo ao “Acesso, Concorrência e 

Qualidade no Setor Convencionado com o SNS: Análises Clínicas, Medicina Física e 

de Reabilitação, Diálise e Radiologia”, iniciado em 2012 e cuja conclusão se encontra 

prevista para o segundo trimestre de 2013, se procede à avaliação da oferta 

convencionada em Análises Clínicas, Diálise, MFR e Radiologia, numa ótica de 

concentração do mercado e numa ótica de preços. 

 

2.5. Atividades transversais 

2.5.1. Registo público de estabelecimentos 

De acordo com o previsto no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, 

um dos objetivos da atividade regulatória da ERS é velar pelo cumprimento dos 
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requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde. Para prosseguir esse objetivo incumbe-lhe, nos termos da alínea b) do artigo 

34.º do mesmo diploma, velar pelo cumprimento dos requisitos legais e 

regulamentares necessários para o funcionamento dos estabelecimentos, 

sancionando o seu incumprimento. 

No quadro destes objetivos inclui-se o registo público dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, nos termos do artigo 45.º daquele Decreto-Lei e da 

Portaria n.º 52/2011, de 27 de janeiro. 

O conhecimento do universo dos estabelecimentos regulados pela ERS é uma das 

condições imprescindíveis para o cabal desempenho das suas funções de regulação e 

de supervisão, daí resultando o seu reconhecido interesse público, bem como o facto 

de constituir requisito necessário do funcionamento dos mesmos. 

O gráfico seguinte mostra a evolução anual, reportada a 31 de dezembro de cada ano, 

das entidades e estabelecimentos validamente registados. 

Assim, a 31 de dezembro de 2012, encontravam-se registados 16.252 

estabelecimentos, detidos por 10.808 diferentes entidades. 

Figura 2 – Evolução de entidades e estabelecimentos registados 
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O Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) é a aplicação 

informática onde se encontram os dados dos estabelecimentos registados. Local 

próprio de registo dos estabelecimentos, o SRER tem de ser mantido, por imposição 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 37 

legal, permanentemente atualizado, quer por iniciativa das entidades que detêm os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quer, quando tal não sucede, 

oficiosamente pelos próprios serviços da ERS. 

Esta atividade exige um tratamento diário e permanente da base de dados. Assim, 

como principais atividades de movimento do SRER pode destacar-se, em 2012, a 

receção de 1.122 pedidos de senha de identificação2, dos quais foram validados 

1.098, bem como o registo de 1015 novos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, detidos por 921 entidades. Nesse mesmo período temporal foram ainda 

anulados 185, recusados 7 e cessados 241. 

Tabela 5 – Evolução anual da atividade de registo 

 N.º Anual %∆ Anual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Entidades registadas 6.238 1.400 798 579 936 1.198 921 -78% -43% -27% 62% 28% -23% 

Estabelecimentos registados 11.308 2.256 1.254 926 1.140 1.385 1.015 -80% -44% -26% 23% 21% -27% 

Pré-registos validados 9.438 775 1.016 751 1.192 1.278 1.098 -92% 31% -26% 59% 7% -14% 

Pré-registos não validados 1.395 76 26 46 35 35 24 -95% -66% 77% -24% 0% -31% 

Registos anulados 203 603 225 35 21 129 185 197% -63% -84% -40% 514% 43% 

Entidades cessadas 0 58 155 228 211 246 241 - 167% 47% -7% 17% -2% 

Entidades recusadas 16 12 21 12 8 6 7 -25% 75% -43% -33% -25% 17% 

Figura 3 – Evolução de pré-registos 
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2
 O processo de registo obrigatório na ERS inicia-se com o pedido de senha de identificação, 

que garantirá à entidade que se regista um acesso personalizado, seguro e confidencial ao 
formulário de inscrição. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 38 

Figura 4 – Evolução de registos anulados e entidades cessadas 
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Considerando que a esmagadora maioria dos prestadores de cuidados de saúde se 

registaram em 2006 e 2007, é evidente a tendência para que o número de novos 

registos diminua ao longo dos anos seguintes, até vir a estabilizar. 

Figura 5 – Evolução de novos registos 
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Na tabela seguinte, pode verificar-se a evolução de novos registos por tipo de entidade 

e sua natureza, sendo evidente que as entidades privadas, quer sejam coletivas ou 

singulares, representam maior peso no total de novos registos. 

 

 

Registos anulados Entidades cessadas 
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Tabela 6 – Novos registos por tipo e natureza de entidade 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. Ent. Estab. 

Coletiva 4.490 8.546 968 1.703 568 927 474 801 786 963 936 1.089 600 676 

  Cooperativa 4 6 1 5 1 1 1 2 1 1 3 3   2 

  IPSS 133 243 31 66 17 20 4 7 21 24 21 21 16 17 

  Outros 21 35 6 21 2 19 2 199 3 3 4 5 4 4 

  Privada 4.229 7.881 920 1.420 545 882 457 569 753 915 902 1.053 574 639 

  Pública 103 381 10 191 3 5 10 24 8 20 6 7 4 14 

Singular 1.750 2.762 433 553 230 327 105 125 150 177 262 296 321 339 

  Privada 1.750 2.762 433 553 230 327 105 125 150 177 262 296 321 339 

Total 6.240 11.308 1.401 2.256 798 1.254 579 926 936 1.140 1.198 1.385 921 1.015 

De acordo com o previsto no artigo 45.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

maio, verificando-se que determinado prestador não se registou voluntariamente, para 

além do processo de contra ordenação, a ERS inicia também um procedimento de 

registo oficioso. Neste âmbito, no ano de 2012, foram instaurados 117 processos de 

registo oficioso. 

No que diz respeito à cobrança de taxas, a tabela seguinte mostra os valores cobrados 

em taxas de inscrição e manutenção durante o ano de 2012, comparando-os com 

período análogo de 2011. 

Tabela 7 – Valores das taxas de registo e manutenção em 2011 e 2012 

  2011 2012 ∆% 

Taxas de inscrição 1.091.988,17€ 703.818,75€ -36% 

Taxas de manutenção 5.778.127,67€ 5.237.334,71€ -9% 

 

2.5.2. Licenciamento de unidades privadas de saúde 

No âmbito do regime jurídico do licenciamento das unidades privadas de saúde, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, a ERS tem a incumbência 

de criar e gerir um sistema de informação de apoio ao licenciamento. A sua gestão 

exige a execução de várias tarefas de apoio às pessoas sujeitas a licenciamento, bem 

como às diferentes ARS. A tabela seguinte mostra o número de licenças emitidas em 

2012, com o apoio direto da ERS. 
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Tabela 8 – Estabelecimentos licenciados em 2012 

Tipologia N.º estabelecimentos 

Consultórios Dentários 1.271 

Centros de Enfermagem 181 

Unidades de Obstetrícia e Neonatologia 5 

Unidades de Medicina Física e Reabilitação 227 

Consultórios Médicos 156 

Total 1.840 

 

2.5.3. Atividade de fiscalização 

Para cumprimento dos seus objetivos de regulação previstos no artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, e no âmbito dos seus poderes de supervisão 

da atividade exercida pelos prestadores de cuidados de saúde, a ERS pode, nos 

termos da alínea c) do artigo 42.º desse Decreto-Lei, proceder às inspeções e 

auditorias que se mostrarem necessárias. 

No cumprimento do plano de atividade de fiscalização que havia sido previamente 

traçado a ERS realizou, durante o ano de 2012, 891 ações de fiscalização em 77 

concelhos, com o objetivo de recolher dados sobre os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde e aferir o cumprimento dos requisitos de funcionamento dos 

estabelecimentos onde prestem cuidados de saúde e do exercício daquela atividade.  

Foram ainda realizadas outras 50 fiscalizações no âmbito de processos de inquérito e 

monitorização relacionados com situações de discriminação, acesso e transparência 

nas relações económicas. No âmbito de processos de inquérito e monitorização 

relacionados com situações de qualidade dos serviços de saúde foram realizadas 152 

fiscalizações, e no âmbito da realização de estudos sobre diversas temáticas foram 

levadas a cabo 132 ações de fiscalização. 

A atividade de fiscalização da ERS no ano de 2012 encontra-se sintetizada na tabela 

infra. 
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Tabela 9 – Fiscalizações realizadas em 2012 

Tema da fiscalização Número % 

Legalidade do funcionamento dos estabelecimentos 891 73% 

Qualidade das instalações e dos serviços prestados 152 12% 

No âmbito de estudos com temáticas diversas 132 11% 

Acesso, concorrência e regulação económica 50 4% 

Total 1.225 100% 

 

2.5.4. Atividade sancionatória 

A ERS dispõe de poderes sancionatórios, previstos nos artigos. 51.º a 54.º do Decreto-

Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, 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 infrações neles previstas, 

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

de Reclamações), e do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro (licenciamento). 

Durante o ano de 2012, foram instaurados 340 processos de contra 

ordenação, dos quais 145 (43%) foram instaurados com apenas uma infração e 195 

(57%) com múltiplas infrações, perfazendo assim um total de 364 infrações. Foram 

ainda executadas oito ordens de suspensão imediata a estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde.  

A maioria do tipo de infrações diz respeito à violação de normativos relacionados com 

o regime de licenciamento específico (39,7%), e cerca de 33,4% devem-se à ausência 

de registo na ERS. Já as infrações que estão ligadas, de alguma forma, à não 

existência de Livro de Reclamações e outras obrigações relacionadas com o mesmo, 

que as entidades têm de cumprir, totalizam 21,5% das infrações. 
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Tabela 10 – Infracções no âmbito dos processos de contraordenação 

instaurados em 2012 

 Infração Número % 

Ausência de registo na ERS (art. 45.º n.º 2 e 51.º n.º 2 a)) 205 33,4% 

Inexistência de Livro de Reclamações 102 16,6% 

Não prestação de informação, ou prestação de informações falsas 15 2,4% 

Não envio de reclamação, para a ERS, no prazo de 10 dias úteis 12 2,0% 

Não facultou imediata e gratuitamente o Livro de Reclamações ao utente 5 0,8% 

Recusa de colaboração com a ERS 9 1,5% 

Violação de normativos relacionados com regime de licenciamento específico 244 39,7% 

Não tem afixado o letreiro do Livro de Reclamações 4 0,7% 

Não entrega do duplicado da reclamação ao utente 3 0,5% 

Falta de identificação da entidade e da direção clínica 3 0,5% 

Inexistência, no letreiro, da identificação e morada completa da ERS 4 0,7% 

Não afixação em local público e bem visível da certidão de registo na ERS 2 0,3% 

Não afixação de horário de funcionamento (clínicas e consultórios dentários e 
termas) 2 0,3% 

Não manter, por um período mínimo de 3 anos, um arquivo organizado dos 
livros de reclamação encerrados 2 0,3% 

Seguro profissional e de atividade 2 0,3% 

Total 364 100% 

Durante 2012, o Conselho Diretivo da ERS decidiu 302 processos de 

contraordenação. Em resultado de todas essas decisões, foram aplicadas 244 

sanções, das quais 218 coimas e 26 admoestações. Terminaram em absolvição 57 

processos de contraordenação. 

Tabela 11 – Processos de contraordenação decididos em 2011 

 Decisão Número % 

Absolvição 57 18,87% 

Admoestação 26 8,61% 

Pagamento Voluntário da Coima 1 0,33% 

Sanção pecuniária 218 72,19% 

Total 302 100% 

O valor total das coimas aplicadas ascendeu a 193.675€, variando as coimas entre os 

500€ e os 4.000€. 
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2.5.5. Atendimento ao público 

No âmbito da referida atividade de atendimento ao público foram prestados inúmeros 

esclarecimentos, quer pessoalmente nas instalações da ERS, quer por via telefónica, 

postal ou eletrónica, maioritariamente sobre matérias relacionadas com o registo e 

com o licenciamento de unidades privadas de saúde. 

O sistema de gestão de chamadas da ERS registou a atividade que se resume na 

tabela seguinte.  

Tabela 12 – Atendimento telefónico sobre registo e licenciamento em 2012 

Assuntos Visados N.º telefonemas 
Duração 

média 

Apoio Geral 291 00:06:43 

Licenciamento 2.032 00:25:32 

Pagamentos e Certidões 1.326 00:10:51 

Registo 5.410 00:14:12 

Total 9.059 00:14:19 

Adicionalmente foram realizados, durante o ano de 2012, nas instalações da ERS, 591 

atendimentos presenciais neste âmbito. 

A este atendimento relacionado com o registo de prestadores na ERS e licenciamento, 

acrescem ainda 1.925 atendimentos telefónicos e 17 presenciais relativos a questões 

no âmbito de processos de reclamação em curso. 

 

3. Outras atividades 

3.1. Instrumentos e metodologias de trabalho 

Todos os anos a ERS procura desenvolver instrumentos e metodologias de trabalho 

que potenciam a sua capacidade de intervenção no setor da saúde, e que garantem 

uma utilização eficiente dos seus recursos humanos e materiais. Durante o ano de 

2012 deu-se continuidade a esse desenvolvimento, apostando-se nomeadamente na 

formação especializada dos colaboradores, interna e externa, que permita aumentar a 

sua capacidade de desempenho e eficiência nas funções de regulação. 
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Inserem-se também neste âmbito outras atividades destinadas à melhoria dos 

processos de gestão interna da ERS, como é o caso da elaboração de um manual de 

procedimentos, tarefa levada a cabo no ano transato. 

 

Formação interna e externa 

Atento o papel fulcral dos recursos humanos no desenvolvimento das atividades 

descritas neste relatório, em 2012 a ERS continuou a apoiar, nos termos definidos no 

seu Regulamento Interno de Admissão, Prestação e Disciplina no Trabalho, a 

formação especializada dos seus colaboradores, em temas atuais e pertinentes para a 

sua atividade regulatória. 

Nesse sentido foram financiadas um total de 13 formações externas, de que 

beneficiaram 14 colaboradores, incluindo cursos de pós-graduação, cursos práticos, 

mestrados, doutoramentos e outras formações com temáticas relevantes para as 

atividades desta Entidade, num total de, aproximadamente, 755 horas de formação. 

Com este incentivo a ERS ambiciona que os seus colaboradores adquiram novas 

competências para desempenharem as suas funções com maior eficácia e qualidade. 

Durante 2012 foi ainda desenvolvida uma formação interna subjacente à temática 

“Princípios de gestão da qualidade”, destinada a 24 colaboradores da ERS, com a 

duração de 72 horas. 

 

Sistema de informação da ERS 

Sendo o Sistema de Informação um instrumento fundamental ao bom funcionamento 

da ERS, em 2012 deu-se continuidade à modernização do parque informático e à 

dotação de vários postos de trabalho do necessário hardware informático. Foi 

adquirido um servidor do tipo blade e efetuados upgrades ao sistema de network-

attached storage (NAS) existente.  

Procedeu-se ainda à implementação dos seguintes serviços: 

(i)   Montagem de um novo sistema gerenciador de bases de dados, baseado em 

tecnologia MYSQL;  
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(ii)   O sistema de virtualização completamente open source de que a ERS dispõe 

foi expandido para um modelo de cluster; 

(iii)   Com vista a dotar a ERS de capacidade para superar as anomalias dos 

serviços de rede de forma completamente automática, foi instalado um 

sistema ativo que garante alta disponibilidade e load balancing dos serviços 

básicos de rede; 

(iv)   Migração dos serviços de gestão de utilizadores para uma solução open 

source LDAP; 

(v)   Gestão centralizada de todos os servidores, serviços de monitorização e 

instalação de software, diminuindo a necessidade de intervenção humana, 

gerando avisos automáticos em casos de falha, gerando reportes gráficos 

automaticamente, monitorização ao segundo, com capacidade de informação 

em caso de resolução automática; 

(vi)   Revisão da sub-rede destinada ao acesso sem fios, tornando-a mais robusta 

e menos sensível a interferências exteriores (ou seja, mais segura), através 

da criação de novas políticas de acesso; 

(vii)   Implementação de um serviço de VPN, com políticas de segurança, que 

permite aos utilizadores aceder aos serviços remotamente, como se 

estivessem no seu posto de trabalho 

(viii)   criação de um sistema de gestão de ficheiros com real capacidade de controlo 

relativamente a quem tem acesso à informação, baseado em tecnologia 

Webdav e armazenamento de dados remoto, baseado em ZFS. 

Adicionalmente, ao longo de 2012 o SRER foi sujeito a variadas alterações quer no 

seu front office, quer no back office, relativamente à gestão da atividade de registo, 

das licenças de funcionamento, da gestão processual e das fiscalizações, bem com à 

informatização dos atendimentos presenciais e telefónicos. 

Procedeu-se ainda à integração do SRER com o Portal de Requisição de Vinhetas e 

Receitas (PRVR) da ACSS. 

 

Comunicação interna 
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Mecanismos efetivos e eficazes de comunicação interna são uma característica 

essencial para o bom funcionamento de instituições que, como a ERS, têm na 

informação o ativo mais importante. 

Nesse sentido, em 2012 procedeu-se à elaboração de relatórios de periodicidade 

quadrimestral sobre as atividades de regulação da ERS, divulgados internamente junto 

de todos os colaboradores, à publicação de newsletters mensais, à comunicação 

interna das deliberações do Conselho Diretivo e à realização de reuniões bimestrais 

do Conselho Diretivo com todos os técnicos superiores. 

 

3.2. Relações externas 

A ERS, como entidade independente que prossegue o interesse público, tem uma 

responsabilidade acrescida de prestação de contas, concretizada, desde logo, pela 

obrigação prevista no art. 57.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, de 

elaboração e envio ao Governo e Assembleia da República de um relatório sobre a 

atividade regulatória. 

Em março de 2012, o Conselho Diretivo da ERS recebeu, nas suas instalações, a 

Comissão de Saúde da Assembleia da República para uma reunião de trabalho. Já no 

mês de Junho, o Presidente do Conselho Diretivo da ERS foi convocado por esta 

mesma Comissão para uma audição sobre a Carta Hospitalar. 

Adicionalmente, para concretização das suas obrigações de transparência perante o 

público, a ERS utiliza o seu website como o principal canal de comunicação com os 

prestadores de serviços de saúde, os utentes, as demais instituições do setor e a 

comunicação social, assegurando assim não só a prestação de informação sobre 

todas as suas atividades, mas também oferecendo serviços relevantes para estes 

diferentes públicos. 

Neste contexto merece destaque o lançamento, em 26 de fevereiro de 2012, do novo 

portal de Internet da ERS, mantendo o mesmo endereço eletrónico (www.ers.pt). A 

disponibilização de serviços e informação dedicados aos diferentes públicos – utentes, 

prestadores e comunicação social – tornou-se mais notória e acessível por meios 

distintos, já que a ERS também passou a estar presente nas redes sociais, possuindo 

uma página no Facebook. O website da ERS inclui ainda uma versão em inglês, assim 
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como a possibilidade de tradução online para outras línguas. Já durante o segundo 

quadrimestre do ano concretizou-se o lançamento da nova área do website da ERS 

dedicada exclusivamente ao projeto SINAS, na qual poderão ser consultados todos os 

resultados e informação sobre o modelo de avaliação. 

Num outro plano, a ERS tem vindo a prestar informações públicas sobre a sua 

atividade em vários eventos, alguns deles por si organizados. 

É o caso da conferência realizada no Porto, a 20 de abril de 2012, onde se discutiram 

os desafios colocados aos sistemas de saúde pela necessidade de transposição da 

Diretiva Europeia n.º 2011/24/EU relativa à mobilidade transfronteiriça dos doentes. A 

ERS acolheu, também, a primeira reunião nacional do Programa de Intercâmbio 

HOPE 2012 – European Hospital and Healthcare Federation, que teve lugar a 12 de 

maio de 2012. 

No dia 21 de setembro realizou-se o II Fórum ERS, dedicado ao tema do acesso aos 

cuidados de saúde. Esta matéria foi analisada e debatida em quatro painéis, sobre 

equidade, gastos e moderação no acesso ao SNS; sobre financiamento e prestação 

pública, privada e social no acesso ao sistema; sobre ganhos em saúde e, finalmente, 

sobre qualidade e segurança no acesso. 

Com a realização deste Fórum coincidiu o lançamento do segundo número dos 

“Textos de Regulação”, desta feita referentes a 2011. 

Ainda no âmbito das suas relações externas, a ERS esteve representada nas 13.ª e 

14.ª Conferências da EPSO – European Partnership for Supervisory Organizations in 

Health Services and Social Care, realizadas, respetivamente, em Paris (França) a 

convite da Haute Autorité de Santé, e em Utrecht (Holanda) a convite da IGZ – De 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Nesta última conferência teve lugar a eleição da 

direção da organização para o período de 2013-2014, da qual resultou a assunção 

pela ERS de um lugar neste mandato da direção. 

Já perto do final do ano, houve lugar à tomada de posse dos Vogais do Conselho 

Diretivo da ERS, Prof. Doutor Álvaro Moreira da Silva e Dr. Nuno Castro Marques, no 

dia 14 de dezembro de 2012, nas instalações da ERS, e que contou com a presença 

do senhor Ministro da Saúde. 

Finalmente, a ERS interveio ainda em diversos eventos organizados por outras 

instituições, através de discursos, palestras ou seminários relativos a temas 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 48 

relacionados com a regulação na saúde. Concretamente, a ERS esteve representada 

pelo Presidente do Conselho Diretivo nos seguintes eventos: 

 Lançamento do “Portugal Health System Review, 2011” – Health Systems in 

Transition, European Observatory on Health Systems and Policies, 10 de janeiro 

de 2012, Lisboa; 

 12.º Congresso Nacional de Bioética, Prioridades na Saúde, Associação 

Portuguesa de Bioética e Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, 13 de janeiro de 2012, Porto; 

 Entrevista no programa televisivo “Estado da Saúde”, RTP Informação, 24 de 

janeiro de 2012, Porto; 

 Conferências do Palácio, Associação Comercial do Porto, 9 de fevereiro de 2012, 

Porto; 

 Visita da Comissão Parlamentar de Saúde à ERS, 6 de março de 2012, Porto; 

 Semanas Temáticas Empreendedorismo – Saúde, Universidade do Minho, 27 de 

março de 2012, Braga; 

 Primeira reunião nacional do programa HOPE Exchange Programme for Hospital 

and Healthcare Professionals 2012, European Hospital and Healthcare Federation, 

18 de maio de 2012, Porto; 

 Seminário em Saúde Pública II, 3.º Programa de Doutoramento, Escola nacional 

de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, 22 de junho de 2012, Lisboa; 

 Global eHealth Ambassadors' Program, International Society for Telemedicine and 

eHealth, 25 de junho de 2012, Lisboa; 

 Audição da Comissão Parlamentar de Saúde sobre o estudo da ERS para a Carta 

Hospitalar, 27 de junho de 2012, Lisboa; 

 Conferências Garcia de Orta, Hospital Garcia de Orta, 4 de julho de 2012, Almada; 

 1.º Seminário Nacional de Biodireito, Associação Portuguesa de Bioética, 13 de 

julho de 2012, Porto; 
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 VII Encontro Luso-Brasileiro de Bioética, Centro de Bioética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, 20 de julho de 2012, Lisboa; 

 XXIII Congresso da ALASS – Associação Latina de Análise dos Sistemas de 

Saúde, “Os medicamentos nos sistemas de saúde”, 10 de setembro de 2012, 

Lisboa; 

 7th Young European Scientist Meeting 2012, Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, 14 de setembro de 2012, Porto; 

 Conferência “Competitividade e Crescimento de Portugal no Contexto Mundial: 

Retomar a confiança, aumentar a credibilidade”, A.T. Kearney, 19 de setembro de 

2012, Lisboa; 

 II Fórum da Entidade Reguladora da Saúde, “O Acesso aos Cuidados de Saúde” , 

21 de setembro de 2012, Porto; 

 Sessão Solene do Dia do Farmacêutico, Ordem dos Farmacêuticos, 26 de 

setembro de 2012, Coimbra; 

 III Congresso Nacional de Saúde Pública, Administração Regional de Saúde do 

Centro em parceria com a Direção-geral da Saúde, Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical e Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, 24 a 25 de outubro 

de 2012, Lisboa; 

 4.º Congresso Internacional dos Hospitais, "Envelhecimento e Saúde: Desafios em 

Tempos de Mudança”, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, 

8 de novembro de 2012, Lisboa; 

 International Group Discussion ‘Portugal in the trend of health reforms: an insight 

from social sciences’, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 12 de novembro de 

2012, Lisboa; 

 III Conferência Anual do Health Cluster Portugal, “A Saúde como motor do 

desenvolvimento económico e social”, Health Cluster Portugal, 29 de novembro de 

2012, Cascais; 
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 “Os principais desafios da saúde em Portugal, em 2013”, Price Waterhouse 

Coopers, 4 de dezembro de 2012, Lisboa. 
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4. Recursos mobilizados 

4.1. Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2012, a ERS tinha ao seu serviço 51 colaboradores. Durante o 

ano saíram quatro colaboradores, sendo que o contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado de um colaborador foi revogado por acordo das partes e outro 

colaborador que exercia funções na ERS em regime de mobilidade geral – cedência 

de interesse público –, conforme previsto na lei orgânica desta Entidade, terminou a 

sua colaboração por caducidade do respetivo acordo. Além disso, durante o ano de 

2012 saíram os dois membros do Conselho Diretivo por cessação do mandato para 

que tinham sido nomeados. Durante todo o ano manteve-se a exercer funções em 

outra entidade pública uma colaboradora pertencente ao quadro de pessoal da ERS.  

Relativamente a admissões, em 2012 recrutaram-se, mediante o adequado processo 

de seleção, dois colaboradores em regime de contrato individual de trabalho por 

período indeterminado de tempo, e através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

43/2012, de 21 de novembro, foram nomeados os dois vogais do Conselho Diretivo da 

ERS, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2012. 

 

4.2. Recursos materiais 

Ao nível da mobilização de recursos materiais durante 2012, a ERS continuou a 

efetuar melhorias e alterações no software das aplicações informáticas que se 

relacionam diretamente com a prestação de serviços da ERS, bem como aquelas que 

apoiam a sua atividade interna.  

Relativamente às instalações da ERS, durante o ano de 2012 foram efetuadas 

intervenções preventivas e corretivas em algumas zonas, derivadas da utilização e 

desgaste dos materiais. 

Ainda durante o ano de 2012, a ERS procedeu à aquisição de um servidor do tipo 

blade e foram efetuados upgrades ao sistema (NAS). 
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4.3. Recursos financeiros 

No tocante aos recursos financeiros, o Conselho Diretivo da ERS continuou a não usar 

o duodécimo da receita de Orçamento de Estado, tal como vem acontecendo desde 

agosto de 2006, uma vez que a suas receitas próprias se tem mostrado suficientes 

para fazer face às suas despesas. 

Enquanto organismo público dotado de autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, a ERS arrecadou as suas receitas próprias, provenientes das taxas 

de registo de prestadores de cuidados de saúde (taxa de inscrição e taxa de 

manutenção do registo dos prestadores de cuidados de saúde), e da cobrança de 

coimas aos prestadores de cuidados de saúde, por depósito em contas bancárias 

dedicadas e abertas no Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP), respeitando, 

assim, o princípio de unidade de tesouraria do Estado, consagrado no Decreto-Lei n.º 

191/99, de 5 de junho. 

De facto, a rede de cobranças do Estado, que se destina a todos os organismos com 

elevado volume anual de documentos cobrados, permitiu uma eficaz gestão e controlo 

dos recebimentos através da utilização do documento único de cobrança (DUC), 

contando inúmeros locais de cobrança, com cobertura territorial e suporte tecnológico 

assinalável, designadamente a rede de caixas automáticas Multibanco, estações dos 

CTT, e os balcões das instituições bancárias aderentes. 

Em 2012, a ERS prosseguiu com a cobrança de coimas aos prestadores de cuidados 

de saúde, iniciada já no final de 2007. De salientar que 60% do produto da receita 

proveniente das coimas aplicadas revertem a favor dos cofres do Estado, nos termos 

do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

maio. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, a 

ERS está obrigada a transferir para as ARS territorialmente competentes, 40% do 

montante referente à taxa de inscrição e 10% do montante referente às taxas de 

manutenção dos registos obrigatórios. 

Na sequência da publicação da Portaria n.º 406/2012, de 12 de dezembro, que definiu 

o procedimento de compensação dos montantes das taxas, cobradas a partir de data 

de início da produção de efeitos do Decreto-Lei 279/2009, a ERS deu início à 

transferência dos valores devidos a cada ARS. 
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5. Avaliação final 

A atividade da ERS pautou-se, em 2012, pela adoção de um posicionamento 

particularmente interventivo em algumas matérias cuja necessidade de regulação mais 

se tem feito sentir no atual contexto do sistema de saúde. 

Neste plano, assume destaque a realização de estudos e emissão de pareceres sobre 

temáticas sensíveis e com potencial impacto em matéria dos direitos dos utentes dos 

serviços de saúde, tais como o novo regime do transporte não urgente de doentes, a 

reforma da rede hospitalar do SNS ou o novo regime de taxas moderadoras do SNS. 

O propósito visado pela ERS com estes e outros estudos é o de, no âmbito das suas 

competências, disponibilizar contributos que permitam ao decisor político uma decisão 

mais ajustada à complexidade do sector da saúde. 

Por outro lado, foram realizadas mais ações de fiscalização de apuramento do 

cumprimento dos requisitos de funcionamento dos estabelecimentos de saúde, e 

procedeu-se ao licenciamento de um maior número de prestadores de diversas 

valências. Também em 2012, a ERS concretizou o alargamento do âmbito do Sistema 

Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) à avaliação de novas dimensões de 

qualidade dos hospitais. Estas duas atividades constituem, assim, um mecanismo de 

duplo controlo da qualidade dos serviços de saúde, nas óticas ex-ante e ex-post. 

O papel cada vez mais interventivo da ERS – embora sempre em estrito respeito pelas 

suas atribuições e poderes concedidos pela lei – é hoje conhecido e reconhecido por 

todos os atores do setor da saúde, sendo particularmente importante notar que a 

maior visibilidade da ERS junto dos utentes se consubstancia na criação de um 

sentimento de segurança e de proteção dos seus direitos. Do lado dos operadores dos 

mercados da saúde, uma presença forte do regulador significa um ambiente propício 

ao melhor funcionamento dos mecanismos de mercado, assente num elevado grau de 

proteção contra práticas concorrenciais lesivas. 

Deve realçar-se também que a atuação da ERS continuou a assentar numa constante 

e transparente prestação de contas perante a sociedade, designadamente através do 

diálogo com a Assembleia da República e o Governo, com diversas instituições 

representativas dos prestadores, profissionais de saúde e utentes, e com a 

comunicação social. Esta abertura ao público foi potenciada pelo lançamento de um 
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novo portal da ERS na Internet, mais orientado para o utilizador e contendo mais 

informações e serviços. 

Finalmente, cumpre destacar que a assunção da gestão da ERS por parte de um novo 

Conselho Diretivo veio renovar o compromisso da instituição com os cidadãos de 

prossecução de uma defesa intransigente, ativa, independente e equidistante, dos 

seus direitos enquanto utentes dos serviços de saúde. 

Porto, 28 de março de 2013 

 

O Presidente do Conselho Diretivo, 

 

(Jorge Simões) 

Os Vogais, 

 

 

 

 

 

 

 

(Álvaro Moreira da Silva) (Nuno Castro Marques) 
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