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Mensagem do Conselho Directivo da ERS 

As reformas em curso no sector da Saúde em Portugal têm visado sobretudo a 

procura de eficiência e melhoria da performance dos estabelecimentos do SNS. Se por 

um lado tais reformas pretendem criar capacidades para enfrentar os importantes 

desafios financeiros que se colocam ao sistema de Saúde, por outro lado elas 

assentam em dinâmicas que comportam também riscos que interessa acautelar. 

Neste contexto, o papel da ERS tem sido, e continuará a ser, fundamental para 

garantir o acesso aos cuidados de saúde, a observância dos níveis de qualidade e 

segurança nos serviços prestados, a defesa dos direitos e legítimos interesses dos 

utentes e a concorrência nos mercados da saúde. 

O novo Conselho Directivo da ERS, que iniciou funções no último trimestre de 2010, 

entende dever manter uma linha de continuidade relativamente ao que vinha sendo a 

cultura de rigor e pertinência da sua acção reguladora. Não obstante, pretende-se 

agora um particular enfoque na promoção de uma maior reconhecimento, por parte de 

todos quadrantes da sociedade, relativamente à actuação da ERS, e sobretudo, uma 

maior confiança na ERS por parte dos seus públicos. Com efeito, um elevado nível de 

confiança no regulador é condição sine qua non para garantir um ambiente regulatório 

estável, que contribua para que o sistema de saúde alcance os seus objectivos. 

Porto, 31 de Março de 2011, 

O Conselho Directivo da ERS 
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1. Nota introdutória 

1.1. Introdução 

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

administrativa independente, que tem por missão a regulação da actividade 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 colectiva de direito público, dotada de 

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

Directivo da ERS, conforme disposto no diploma legal acima referido, mais 

concretamente no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), elaborar o relatório de actividades, 

relatório esse que se insere nas obrigações de responsabilidade pública previstas no 

artigo 57.º do mesmo diploma. 

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

n.º 183/96, de 27 de Setembro, tendo na componente de descrição das actividades de 

regulação uma estrutura semelhante à dos relatórios de actividades de anos 

anteriores, para facilitar uma análise evolutiva, apenas se fazendo as alterações 

necessárias para enquadrar novas actividades. 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, sendo certo que as instruções e recomendações são 

identificadas pelo número do processo que lhes deu origem. 

 

1.2. Breve análise conjuntural 

À semelhança dos anos anteriores, em 2010 o sector da Saúde em Portugal conheceu 

importantes desenvolvimentos ao nível das políticas públicas de saúde, em termos de 

enquadramento legal, planeamento e gestão dos serviços, mas também ao nível da 

evolução dos mercados da prestação de cuidados de saúde e da complexificação das 

relações económicas entre os diversos agentes deste sector. 
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Com efeito, além do curso normal das políticas de saúde planeadas e que vêm sendo 

seguidas nos últimos anos em Portugal, realça-se em 2010 os importantes desafios 

financeiros que se colocaram ao sector da Saúde com a decisão, aquando da 

aprovação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, de fortes medidas de contenção – 

desde logo as reduções impostas à despesa dos hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), mas também a diminuição de alguns benefícios dos utentes do SNS, 

como é o caso dos transportes não urgentes de doentes –, que naturalmente suscitam 

particular atenção e preocupação do regulador no que à eventual afectação dos 

direitos dos utentes diz respeito. 

Por outro lado, a procura da eficiência e melhoria da performance do sector hospitalar 

do SNS continuou a assentar numa lógica de integração e concentração de serviços 

públicos, designadamente com a concentração da oferta de cuidados hospitalares em 

centros hospitalares, mas também no alargamento do estatuto de Entidade Pública 

Empresarial a mais hospitais. Igualmente, o sector privado continua a ganhar um peso 

cada vez mais relevante na prestação de cuidados de saúde, tendo-se verificado 

novos investimentos em unidades de grande dimensão e cariz multidisciplinar. 

Facto da maior relevância no sector da Saúde ocorrido em 2010 foi a efectiva entrada 

em funcionamento do novo regime jurídico do licenciamento das unidades privadas de 

saúde, que havia sido aprovado em 2009 (Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro), 

por força da regulamentação específica que permite a sua aplicação às diferentes 

tipologias de unidades de saúde. Concretamente, em 2010 iniciou-se o licenciamento 

das clínicas e consultórios dentários, unidades de obstetrícia e neonatologia, centros 

de enfermagem e unidades privadas de medicina física e de reabilitação. Como a ERS 

vem advogando ao longo dos anos, esta é uma evolução positiva ao nível da garantia, 

ex ante, da qualidade e segurança dos serviços de saúde com claros benefícios para 

os utentes. 

Em 2010 terminou o período de vigência do Plano Nacional de Saúde para 2004-2010, 

proporcionando um momento oportuno para se efectuar um conjunto de sérias 

reflexões sobre a evolução dos últimos anos e o actual estado da Saúde das 

populações, da eficiência e da eficácia das políticas de saúde que vêm sendo 

prosseguidas. Tais reflexões são tanto mais relevantes, na medida em que serão o 

mais importante ponto de partida para o planeamento das políticas de saúde para o 

período de 2011-2016, começado, mas não concluído, em 2010. 
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No plano interno, em Setembro de 2010, o Professor Doutor Jorge Simões iniciou 

funções de Presidente do Conselho Directivo da ERS. O novo Conselho Directivo 

assumiu, desde logo, o compromisso de continuar a prosseguir as principais linhas 

orientadoras da intervenção da ERS dos últimos anos, mas agora trilhando um 

percurso de adicionais e importantes desafios, dos quais “a confiança é seguramente 

o mais importante; a confiança do Estado, a confiança da administração pública, a 

confiança do mercado, a confiança das profissões e, em especial, a confiança dos 

utentes do sistema de saúde”.1 

 

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 actividade 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 actividade e de 

funcionamento, à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde e 

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 objectivos da actividade reguladora da ERS velar pelo 

cumprimento dos requisitos do exercício da actividade 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 sector público, privado e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, exceptuando-se os estabelecimentos 

sujeitos à regulação específica do INFARMED. 

                                                
1 Professor Doutor Jorge Simões, “Discurso de Tomada de Posse do Presidente do Conselho 
Directivo da Entidade Reguladora da Saúde”, 1 de Outubro de 2010. 
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A ERS tem vindo a contribuir para a defesa dos utentes de cuidados de saúde em 

Portugal, desde a sua criação, e no âmbito das suas atribuições e competências, 

seguindo uma estratégia assente em três eixos fundamentais: 

i) Desenvolver uma actividade de supervisão independente centrada na defesa 

dos direitos e interesses dos utentes, e que oriente a conduta dos prestadores 

em favor desses direitos e interesses; 

ii) Prestar aos utentes informação que reforce a sua capacidade de efectuar 

escolhas sobre os cuidados de saúde que mais se adeqúem às suas 

necessidades; 

iii) Dar aos cidadãos instrumentos de defesa dos seus direitos. 

Neste sentido, as actividades de regulação da ERS, durante todo o seu tempo de 

existência, vêm tendo como principal foco a defesa dos direitos e interesses legítimos 

dos utentes dos serviços de saúde. 
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2. Actividades de regulação desenvolvidas em 2010 

2.1. Garantir os direitos dos utentes 

Um dos objectivos 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 objectivo, a ERS tem desenvolvido a sua actividade em 

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

nomeadamente através da avaliação dos padrões e indicadores de qualidade 

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

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

do desenvolvimento de mecanismos susceptíveis 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 objectivos da actividade 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 

alterações de relevo do novo 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 actividade principal 

desenvolvida pela ERS, na prossecução da garantia de adequados padrões de 

qualidade dos serviços de saúde, iniciada no ano de 2008, com a criação do Sistema 

Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). 

 

SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

O SINAS é um sistema de avaliação da qualidade global dos cuidados de saúde, em 

desenvolvimento e implementação pela ERS. O modelo de avaliação adoptado 

baseia-se na produção de ratings de prestadores ao nível de diferentes dimensões da 
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qualidade dos cuidados/serviços, a partir de indicadores e metodologias estatísticas já 

testadas em outros contextos, dotadas de rigor científico e que reúnam alargado 

consenso entre os especialistas das áreas avaliadas. Os principais objectivos deste 

projecto são proporcionar aos utentes informação útil e inteligível sobre a qualidade do 

sistema de saúde e promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados. 

Dos diversos desenvolvimentos do projecto SINAS durante o ano de 2010, assume 

especial relevo a publicação, em 23 de Setembro de 2010, do primeiro rating de 

Excelência Clínica na área da Ortopedia. Em conferência de imprensa realizada nas 

instalações da ERS foram apresentados à comunicação social os resultados da 

avaliação e foi lançado o website dedicado ao SINAS, http://www.websinas.com/, onde 

esses resultados foram disponibilizados a toda a população. Este website, que 

constitui o principal canal de informação do SINAS, é uma ferramenta clara e simples, 

mas ao mesmo tempo completa e rigorosa, de prestação de informação sobre os 

níveis de qualidade disponíveis nos diversos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde em Portugal. 

Na sequência da publicação do rating, procedeu-se à realização de auditorias, levadas 

a efeito pela ERS e pelo seu parceiro Siemens/Joint Commission International (JCI), 

com o objectivo de validar os resultados obtidos e identificar aspectos a melhorar nos 

procedimentos de registo da informação clínica, bem como em todo o processo de 

recolha de dados. 

Assinala-se também a entrada em fase de continuidade da avaliação da Excelência 

Clínica na área de Ortopedia, após o término do projecto-piloto que decorreu em 2009. 

Isto implicou a adequação dos indicadores testados e a revisão do manual de 

especificações, suporte essencial para a recolha de dados. Nesta fase aderiram 25 

novos prestadores, o que juntamente com os que haviam sido integrados logo no 

projecto-piloto, perfez os 61 que se verificaram no final do ano. 

Com vista ao alargamento do projecto a novas áreas, foram realizadas, durante os 

meses de Março e Abril, reuniões e fóruns de consensualização para as áreas de 

Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria. O seu objectivo foi proceder à selecção e 

discussão de indicadores a avaliar no âmbito das mesmas. Seguiram-se, em Junho, 

acções de formação que ocorreram, simultaneamente, em Lisboa e no Porto. Com a 

sua realização, pretendeu-se fornecer aos prestadores presentes as competências 

necessárias para o processo de recolha de dados, que decorreu entre os meses de 
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Setembro e Novembro. Durante as mesmas, foi também apresentada a nova 

plataforma de recolha de dados baseada na Web, desenvolvida com o fim de agilizar e 

optimizar este processo.  

No sentido de proceder, já em 2011, à implementação da avaliação da Excelência 

Clínica em três novas áreas – Acidente Vascular Cerebral (AVC), Enfarte Agudo do 

Miocárdio (EAM) e Cirurgia de Ambulatório, promoveram-se reuniões para a discussão 

e selecção de indicadores, que contaram com a participação das respectivas 

sociedades científicas, entre outros especialistas. O Fórum de Consenso para os 

indicadores seleccionados realizou-se em Dezembro e contou com a presença dos 

especialistas da JCI e dos representantes dos prestadores envolvidos, bem como 

respectivos interlocutores. 

Cabe ainda acrescentar que, durante o ano transacto, se deu início ao 

desenvolvimento dos modelos de avaliação de outros parâmetros para além da 

Excelência Clínica, os quais se encontram em fase de estudo e discussão, a saber: 

Segurança do Doente, Satisfação do Utente e Adequação e Conforto das Instalações. 

Também em 2010 foi elaborado o modelo de avaliação que permitirá o alargamento do 

SINAS à área da prestação de serviços de saúde oral, o qual deverá conhecer a 

implementação no terreno no decurso de 2011. 

Finalmente, no âmbito da estratégia comunicacional do projecto, destaca-se a sua 

apresentação no Congresso IQSaúde 2010, Inovação e Qualidade – Sistema de 

Saúde Português, em Março de 2010, na cidade de Coimbra, e no 1.º Congresso das 

Misericórdias Portuguesas, em Vila do Conde, durante o mês de Maio de 2010. 

 

Estudo sobre a qualidade dos cuidados de saúde a portadores de Diabetes 

Mellitus  

No âmbito das suas atribuições, à luz da observância dos direitos dos utentes dos 

serviços de saúde e da qualidade dos cuidados dispensados, a ERS deu continuidade 

ao estudo sobre Cuidados de Saúde a Portadores de Diabetes Mellitus (DM).  

O objectivo primário do estudo foi o da avaliação da qualidade de cuidados 

disponibilizados aos doentes diabéticos portugueses, em particular aos diabéticos de 

tipo 2 (DM 2) ou ditos não insulino-dependentes. 
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Foram ainda considerados como objectivos a necessidade de auscultação e avaliação 

de medidas ou projectos apresentados por organizações de doentes ou profissionais 

nesta área temática, o estudo de relatórios de actividade de instituições ligadas ou 

dispensadoras de cuidados a diabéticos e ainda a análise da adequação do momento 

de admissão ao internamento em situações cujo diagnóstico principal tenha sido a 

Diabetes Mellitus. 

Decidiu-se nesta fase não estender a avaliação aos sectores privado e social, dado 

ter-se considerado que, enquanto doença crónica e multidisciplinar, sob 

enquadramento técnico e normativo da própria Direcção-Geral da Saúde (DGS), se 

trata de uma responsabilidade primordialmente cometida ao sector público. 

Prevê-se concluir a elaboração do relatório final no primeiro trimestre de 2011, 

incorporando os resultados do inquérito online e os pareceres das diversas instituições 

e personalidades contactadas. 

 

Estudo sobre a gestão de resíduos perigosos  

Tendo como objecto a problemática dos resíduos perigosos, foi criado um grupo de 

trabalho cujo finalidade foi a análise e diagnóstico da situação de recolha, tratamento e 

gestão dos resíduos perigosos produzidos nas unidades prestadoras de cuidados de 

saúde de todas as dimensões e especialidades.  

Pretendeu-se caracterizar os processos de gestão de resíduos hospitalares dos 

prestadores de cuidados de saúde, aferir do grau de conhecimento destas unidades 

relativamente às suas responsabilidades legais, analisar a adequação da regulação 

aos diferentes tipos de unidades de saúde e aquilatar do grau de cumprimento das 

normas vigentes. 

Foi elaborado um questionário remetido a todos os prestadores de cuidados de saúde, 

com vista à recolha de informação/elementos que nos permitisse a redacção de 

relatório circunstanciado de todos os aspectos supra mencionados. 
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Estudo sobre o protocolo de transferência inter-hospitalar de doentes  

Constatada a frequente transferência de doentes dos prestadores de natureza privada 

e social para instituições hospitalares públicas, com vista à obtenção de cuidados 

necessários à recuperação do seu estado de saúde, na sequência de intervenções 

cirúrgicas realizadas nos primeiros, houve lugar, no âmbito da ERS, à reflexão, 

ponderação e estudo desta problemática. 

Esta transferência foi analisada sob várias ópticas, tais como: o papel das instituições 

públicas no âmbito do SNS e a sua relação com o direito de acesso universal ao 

serviço público de saúde, o princípio fundamental da liberdade de escolha das 

unidades privadas de saúde, a responsabilidade civil (contratual ou extracontratual) no 

exercício de funções em unidades privadas de saúde e da responsabilidade pelos 

encargos financeiros incorridos pelas instituições hospitalares públicas, decorrentes da 

prestação de cuidados de saúde. 

Perante a evidência da necessidade de instituir regras definidoras das boas práticas e 

que permitam agilizar e assegurar adequados padrões de eficiência e qualidade no 

processo de transferência de doentes, o Conselho Directivo da ERS deliberou 

constituir um grupo de trabalho multidisciplinar, com vista à elaboração de uma 

proposta de protocolo de transferência, entre instituições hospitalares integradas no 

SNS e unidades de saúde, do sector privado e social. 

Assim, coube a essa comissão identificar as matérias que deveriam ser protocoladas, 

fazer um levantamento da legislação vigente, bem como de artigos científicos e de 

opinião. 

Uma proposta de documento final foi remetida ao cuidado de diversos intervenientes 

no processo, representantes de prestadores de cuidados de saúde dos 3 sectores de 

saúde, público, privados e sociais, com vista à elaboração de alguns 

comentários/sugestões que nos vão permitir efectuar uma redacção final do mesmo. 

 

Estudo sobre a qualidade dos serviços cirúrgicos de Oftalmologia  

No ano de 2009, deu-se início a um estudo tendo como objecto a avaliação da 

Qualidade dos Serviços Cirúrgicos de Oftalmologia, incluindo prestadores públicos, 

privados e sociais a nível nacional, tarefa a levar a cabo por um grupo de trabalho, que 
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conta com a participação de elementos da ERS coadjuvados por especialistas 

externos.  

Foi elaborado um questionário o qual foi remetido a todos os serviços cirúrgicos 

oftalmológicos identificados no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados 

(SRER) da ERS. 

Várias equipas constituídas por elementos da ERS, acompanhadas por um perito 

médico oftalmologista, visitaram os prestadores identificados como realizando cirurgia 

oftalmológica. Nestas visitas, foi validada a informação por aqueles prestada, 

seguindo-se a elaboração de um relatório circunstanciado individual, para cada um 

dos estabelecimentos visados. 

Pretendeu-se preceder à descrição das condições de funcionamento dos blocos 

cirúrgicos onde se realiza cirurgia oftalmológica, num relatório geral, em elaboração, 

retirando a ERS as inerentes e oportunas consequências, como sejam: a emissão de 

recomendações, instruções, ou outras medidas tidas por convenientes. 

 

Estudo sobre as medidas de segurança das instituições prestadoras de 

cuidados de saúde relativamente a situações de rapto e troca de recém-nascidos 

Pretendeu a ERS com a realização do presente estudo proceder a uma avaliação dos 

mecanismos concretamente implementados nos vários serviços de obstetrícia e 

pediatria, dos prestadores de cuidados de saúde dos 3 sectores de actividade, 

públicos, privados e sociais, visando a segurança dos recém-nascidos, em especial, 

prevenindo o rapto e troca de crianças em meio hospitalar. 

Procedeu-se, no ano de 2010, ao envio de um inquérito a todas as instituições 

identificadas como prestadoras deste tipo de cuidados, o qual tem por missão a 

realização de um diagnóstico dos mecanismos de segurança concretamente 

implementados nos serviços adstritos a esta temática. 

Nesta óptica, o tratamento dos dados recolhidos terá como objectivo o levantamento 

estatístico, em termos globais, dos paradigmas de segurança implementados e das 

falhas recorrentes.  

No decurso do ano de 2011 serão levadas a efeito acções de fiscalização as quais têm 

por finalidade a constatação da veracidade e aplicabilidade in loco dos dados 
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constantes dos inquéritos recepcionados pela ERS, bem como será elaborado o 

relatório final que agregará toda a informação recolhida de modo a permitir uma 

consistente avaliação dos mesmos e a extracção das necessárias conclusões.  

 

Estudo sobre as boas práticas no atendimento ao público 

Porque a análise sistemática das reclamações dos utentes é um instrumento 

fundamental para conhecer os problemas do sistema de saúde e identificar as áreas 

que exigem uma análise mais aprofundada, a ERS constatou que a “qualidade da 

assistência administrativa”, mormente no que respeita à ausência de boas práticas no 

atendimento ao público, assume-se como um dos assuntos mais recorrentes. 

Assim, considerou-se oportuno avaliar a qualidade e as boas práticas no atendimento 

público, nas diversas entidades prestadoras de cuidados de saúde, com vista à 

normalização, uniformização dessas práticas e a adequação de meios às 

necessidades dos utentes. 

Numa primeira fase com vista a retratar a realidade, recorreu-se a vários instrumentos 

de actuação (ex. levantamento e análise retrospectiva das reclamações no sector 

público, privado e social; auscultação dos utentes e avaliação do grau de satisfação 

relativamente ao desempenho dos serviços; averiguar a existência de manuais de 

boas práticas de atendimento) e, num segundo momento, pretendeu-se após análise 

da informação recolhida, emitir recomendações e orientações genéricas com vista à 

implementação e uniformização de boas práticas no atendimento, pelos diversos 

prestadores de cuidados de saúde. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de qualidade dos serviços 

Algumas questões colocadas nas exposições e reclamações recebidas foram 

consideradas, após análise pela ERS, particularmente relevantes no âmbito da 

qualidade dos serviços prestados, e portanto merecedoras de uma atenção especial. 

Nestas circunstâncias procede-se à abertura de processo de inquérito, no âmbito do 

qual se realizam diligências suplementares, designadamente fiscalizações para 

apuramento de factos ou verificação da qualidade e assepsia das instalações, 

condições de higiene, entre outras. 
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Durante 2010 procedeu-se à abertura de 58 processos de inquérito sobre a qualidade 

dos serviços, sendo esta temática aquela que teve maior expressão na actividade 

anual da ERS ao nível de processos de inquérito (representou 44% do total dos 

processos de inquérito de 2010). A maior parte destes processos (33) resultou de 

reclamações relativas à qualidade das instalações. Os restantes processos referem-se 

à qualidade do atendimento, quer por parte do pessoal clínico, quer por parte do 

pessoal administrativo (25). 

Também nesse ano foram terminados 50 processos de inquérito sobre questões de 

qualidade dos serviços de saúde, em 2 dos quais tendo sido emitida uma instrução ao 

prestador visado. 

Com efeito, no seguimento do processo de inquérito ERS/102/09, o Conselho Directivo 

da ERS deliberou emitir uma instrução à Clínica Nova de Almada, Lda., nos seguintes 

termos: adaptar as instalações de modo a assegurar o acesso e mobilidade de 

pessoas com deficiência, desde que tal procedimento seja viável, atento o regime 

contemplado no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto; afixar tabuleta exterior com 

o nome do director clínico, nos termos do art. 26.º do Decreto-Lei n.º 500/99, de 19 de 

Novembro; definir o regulamento interno, proceder à actualização dos elementos 

atinentes ao registo no SRER da ERS. Mais deliberou emitir uma recomendação à 

Clínica Nova de Almada, Lda., no sentido de reorganizar as instalações comuns aos 

tratamentos de laser terapia e electroterapia, de modo a isolar a área destinada aos 

tratamentos com laser, dotando-a de protecções adequadas à sua utilização e 

implementar procedimentos de desinfecção de materiais e equipamentos, tendo em 

conta as prescrições mínimas de protecção contra os riscos de exposição a agentes 

biológicos.  

Num outro processo, na sequência das notícias trazidas a público relativas à 

ocorrência de uma troca de medicamentos no serviço de otorrinolaringologia do 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E, o Conselho Directivo da ERS determinou a abertura do 

processo n.º ERS/074/10, no âmbito do qual foi emitida uma Instrução que incidiu 

sobre a nececidade de melhoria dos procedimentos técnicos e organizacionais 

vigentes no serviço de otorrinolaringologia e nos serviços farmacêuticos, visando a 

superação de algumas vulnerabilidades susceptíveis de afectar os padrões de 

qualidade e de segurança da prestação dos cuidados de saúde e, consequentemente, 

lesarem os direitos e interesses legítimos dos utentes. 
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Adicionalmente, no âmbito do processo de inquérito ERS/032/10 o Conselho Directivo 

da ERS deliberou emitir uma instrução ao Centro Hospitalar Porto, EPE, relativa ao 

Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia (Unidade Maria Pia), nos 

seguintes termos: proceder à definição do circuito dos doentes no bloco operatório; 

implementar uma zona de transfer de doentes no bloco operatório, de modo a 

minimizar os riscos clínicos associados; adoptar medidas de modo a assegurar a 

dignidade e a privacidade dos doentes e seus acompanhantes; reorganizar as 

instalações das enfermarias de modo a assegurar a prestação de cuidados de saúde 

no respeito da dignidade e privacidade dos doentes; implementar um sistema de 

chamada de enfermagem, que acautele a segurança dos doentes e garanta uma 

resposta rápida face à necessidade dos cuidados saúde; reformar os gabinetes e 

salas de trabalho tendo em vista a melhoria das condições de trabalho ao nível das 

exigências ergonómicas; proceder à definição de um circuito de sujos e limpos 

independentes, evitando a promiscuidade dos procedimentos; proceder à instalação 

de equipamentos para detecção automática de incêndio, de modo a suprir as 

deficiências evidenciadas e garantir a segurança dos doentes; equipar a unidade 

hospitalar de sistema de controlo da temperatura e qualidade do ar, garantindo o 

arejamento e a ventilação adequada das instalações. Mais deliberou que, mostrando-

se inviável o cumprimento da instrução emitida deve o Centro Hospitalar do Porto, 

EPE proceder ao encerramento da actividade nas instalações do Hospital Central 

Especializado de Crianças Maria Pia, no prazo máximo de três (3) anos, contados da 

notificação da decisão. Este processo ainda corre termos na ERS, pelo que não se 

considera para efeitos da estatística de arquivamentos. 

No caso dos processos já arquivados, assume também relevo outros 3 que 

determinaram a emissão de uma recomendação. 

Assim, no seguimento do processo de inquérito ERS/031/09 o Conselho Directivo da 

ERS deliberou emitir uma recomendação dirigida ao Hospital Cuf Descobertas SA, no 

sentido de efectuar diligências que permitam minimizar as fragilidades e 

vulnerabilidades no registo dos dados clínicos dos doentes, nomeadamente rever os 

procedimentos internos de gestão e organização do processo clínico dos doentes e 

fomentar uma cultura organizacional no que respeita ao registo de dados nos 

processos clínicos dos doentes, o qual deve ser realizado de forma rigorosa, clara e 

precisa, de modo a garantir um cabal registo documental da relação médico-doente. 
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Já no âmbito do processo de inquérito ERS/088/09 o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma recomendação dirigida ao CIDIF - Centro de Imagiologia 

Diagnóstica de Famalicão, S.A., no sentido de proceder à adopção de certos e 

determinados procedimentos, de modo a minimizar as fragilidades e vulnerabilidades 

na relação com os utentes, concretamente adoptar mecanismos que assegurem a 

comunicação entre o médico e o doente, garantindo a participação deste nas decisões 

que lhe respeitem e fomentar uma cultura organizacional no que respeita ao 

cumprimento do dever de prestar esclarecimento prévio, sobre os aspectos relevantes 

de actos e práticas, dos seus objectivos e consequências, de modo a permitir que o 

utente possa consentir em consciência. 

 

2.1.2. Processamento das reclamações e exposições 

Também no âmbito do cumprimento do objectivo 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. 

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 2010, continuou a ser objecto 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 respectivas implicações 

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

uma reclamação pela ERS cifra-se, no final de Dezembro de 2010, em 54 dias. 

Em 2010 deram entrada na ERS um total de 8.188 reclamações, das quais 6.600 

(80,6%) viram a sua análise concluída em 2010. A não conclusão dos restantes 

processos deve-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 tem ocorrido um constante 

crescimento ao longo dos anos, mas a ritmos decrescentes. 
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Figura 1 – Evolução do número de reclamações entradas na ERS (2006 – 2010) 
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Na tabela 1 apresenta-se a distribuição das reclamações recebidas em 2010 por 

assuntos visados. Constata-se que os “Tempos de espera”, a “Qualidade da 

assistência administrativa” e a “Qualidade da assistência de cuidados de saúde” foram 

os assuntos mais recorrentes, representando no seu conjunto 69% do total das 

reclamações recebidas pela ERS em 2010. 

Tabela 1 – Assuntos visados 

Assunto visado Reclamações 
em 2010 

% do total 

Tempos de espera 2.210 27% 

Qualidade da assistência administrativa 2.037 25% 

Qualidade da assistência de cuidados saúde 1.225 15% 

Questões financeiras 767 9% 

Assistência Humana 522 6% 

Acesso 393 5% 

Instalações 278 3% 

Questões Legais 122 1% 

Discriminação 49 1% 

Outro 585 7% 

Total 8.188 100% 

Para além das já referidas 6.474 reclamações entradas em 2009, neste ano a ERS 

terminou ainda 3.861 processos que haviam transitado de 2008 e também 80 

processos de 2007, perfazendo um total de 10.415 processos de reclamação 

terminados em 2009 (ver Tabela 2). 

 

+399% 

+100% 

+18% 

+4% 
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Tabela 2 – Reclamações terminadas 

Resultado Processos 
de 2007 

Processos 
de 2008 

Processos 
de 2009 

Processos 
de 2010 

Total % do 
total 

Arquivamento liminar 0 0 94 729 738 9,3% 

Arquivamento 5 17 849 4.539 5.410 68,1% 

Garantia de medidas correctivas 1 2 240 881 1.124 14,1% 

Com sugestão 0 3 33 60 96 1,2% 

Situação ultrapassada 1 14 452 135 182 2,3% 

Pretensão atendida 0 1 26 57 84 1,1% 

Sem fundamento 0 0 13 21 34 0,4% 

Abertura de processos ERS 1 2 23 41 67 0,8% 

Transferência externa 0 12 61 137 210 2,6% 

Total 8 38 1299 6.600 7.945 100% 

A maior parte das reclamações (68,1% dos casos) foram arquivadas porque os 

utentes consideraram razoáveis as alegações dos prestadores, abstendo-se de 

apresentar contestação, não tendo também a ERS considerado versarem sobre 

matéria grave e carecendo de diligências suplementares da sua parte. Em 14,1% dos 

processos de reclamação terminados houve garantia por parte dos prestadores que 

seriam adoptadas medidas correctivas, e em mais 1,2% dos casos, foram sugeridas 

medidas para corrigir a situação. 

Algumas das reclamações (3,8%) foram terminadas porque entretanto a situação foi 

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

porque a pretensão do reclamante foi atendida, ou porque se concluiu que a 

reclamação não tinha qualquer fundamento. As 210 reclamações que foram objecto de 

encaminhamento externo (representando 2,6% do total de processos terminados) 

tiveram como destinatários principais a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos 

Dentistas. 

Em 67 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 contra-ordenação (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 9,3% das reclamações, sem a realização de 

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

de reclamações anuladas pelo próprio reclamante ou de reclamações em que a 
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informação constante da exposição não continha elementos que permitissem o seu 

cabal tratamento. 

 

Reclamações On-Line 

Durante o ano de 2010 deram entrada na ERS, através do Livro de Reclamações On-

line disponibilizado no site desta Entidade desde Dezembro de 2007, 618 exposições, 

que resultam num total de 575 reclamações efectivas após triagem preliminar na qual 

foram excluídas as repetições. Cerca de 40% das reclamações recebidas através do 

website da ERS (232) foram transformadas em processos de reclamação, e 

classificadas e tratadas enquanto tal (ver Tabela 3). Em alguns destes casos, não se 

trata da criação de um novo processo de reclamação, mas sim da sua agregação a um 

processo de reclamação já existente e originado por uma reclamação recebida por 

outro canal. Cerca de metade das reclamações on-line (49,4%) foi objecto de 

encaminhamento para outras entidades, por visarem prestadores de cuidados de 

saúde de natureza pública. Se o assunto visado for de interesse para a ERS, é 

mantida monitorização sobre o andamento dado ao processo pela entidade a que foi 

remetido, o que aconteceu em 11 situações. Finalmente, foram arquivadas de forma 

liminar 59 reclamações, por se referirem a entidades ou estabelecimentos não 

prestadores de cuidados de saúde. 

Tabela 3 – Reclamações on-line 

Resultado do tratamento Número 
% do 
total 

Arquivamento liminar 59 10,3% 

Tratamento como reclamação 232 40,3% 

Encaminhamento simples 273 47,5% 

Encaminhamento com monitorização 11 1,9% 

Total 571 100 % 

 

Identificação de problemas sistémicos 

A existência de livro de reclamações onde os utentes dos prestadores de cuidados de 

saúde possam lavrar as respectivas reclamações e que são objecto 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 
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concretos e no desencadear dos procedimentos necessários à sua resolução. A 

análise sistemática das reclamações dos utentes é também uma ferramenta essencial 

para conhecer os pontos fracos do sistema de saúde, identificando as áreas que 

requerem uma análise mais aprofundada. 

Em 2010, foram elaborados 2 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, adoptando uma metodologia identificadora de padrões indiciadores de 

problemas sistémicos. O principal problema identificado durante o ano de 2010 foi o 

elevado tempo de espera a que os utentes são sujeitos para aceder aos serviços de 

saúde, independetemente da natureza do serviço ser urgente ou programada. 

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 2010, sensivelmente 42,8% do total de reclamações 

recebidas pela ERS). Para estes prestadores foram elaborados relatórios individuais 

onde se focam os totais de reclamações por estabelecimento, assuntos visados nas 

reclamações e tipo de arquivamento correspondente a cada reclamação. 

 

2.1.3. Informação aos utentes 

Contribuindo para a observância do objectivo de garantir os direitos e interesses 

legítimos dos utentes, a alínea c) do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio, estabelece ser incumbência da ERS “verificar o não cumprimento da «Carta dos 

direitos dos utentes» dos serviços de saúde”. 

Considerando o disposto neste preceito, conjugado com o consagrado no anterior 

estatuto da ERS (al. a), n.º 4 do art.º 25 e al. c) do art.º 26 do Decreto-lei n.º 309/2003, 

de 10 de Dezembro), encontra-se a ERS a elaborar a “Carta dos Direitos dos Utentes”. 

Este documento terá por base a análise dos principais textos nacionais e 

internacionais onde se encontrem, directa ou indirectamente plasmados, os direitos 

dos utentes dos serviços de saúde, bem como das próprias Constituições e o quadro 

legislativo da saúde de cada Estado. 
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A Carta deverá assumir, portanto, a importância de prover um elemento basilar para 

uma correcta e integral defesa dos direitos e interesses dos utentes, por congregar, de 

forma simples e acessível, o conjunto de direitos dos utentes de saúde que se acham 

legalmente consagrados. 

 

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

2.2.1. Práticas de discriminação ou rejeição infundada 

de utentes 

Um dos objectivos da actividade 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 al. b) do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de Maio). Para concretização desse objectivo, a ERS tem diversas 

incumbências específicas, onde se inclui a de prevenir e punir as práticas de rejeição 

discriminatória ou infundada de pacientes nos estabelecimentos públicos de saúde ou 

publicamente financiados (al. b) do art. 35.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio). 

Nesta área a ERS vem procedendo à investigação de exposições e reclamações no 

âmbito de processos de inquérito, realizando estudos temáticos sobre áreas onde 

surjam problemas sistemáticos que configurem discriminação ou rejeição infundada de 

doentes, e tem também vindo a desenvolver um modelo de monitorização e detecção 

de práticas sistemáticas de selecção de utentes. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de discriminação ou rejeição 

infundada de utentes 

Sempre que chegam ao conhecimento da ERS queixas ou reclamações de utentes, 

profissionais ou instituições, que indiciem situações graves de discriminação ou 

rejeição infundada de utentes, colocando em causa direitos fundamentais de acesso 

aos cuidados de saúde, a ERS procede à abertura de um processo de inquérito no 

âmbito do qual se investiga a matéria em questão. 
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Durante o ano de 2010, sobre matéria de prevenção e correcção de práticas de 

rejeição discriminatória ou infundada de doentes foram tratados 5 processos de 

inquérito abertos nesse ano, e ainda 12 outros transitados de 2009. Destes processos, 

14 foram terminados no decurso do ano de 2010, sendo que em 5 de tais processos 

de inquérito se concluiu pela existência de violação do direito fundamental do acesso à 

prestação de cuidados de saúde, o que originou a emissão de 5 instruções e 2 

recomendações. 

Algumas das instruções emitidas relativas a discriminação ou rejeição infundada de 

utentes resultam de reclamações ou exposições apresentadas por utentes 

beneficiários do SNS, que alegavam que no acesso aos cuidados de saúde prestados 

por determinados prestadores convencionados, o tempo de espera era, ou poderia 

ser, mais demorado para utentes do SNS do que para utentes particulares ou 

beneficiários de outras entidades financiadoras com quem esses prestadores tivessem 

acordos. Tanto consubstancia uma discriminação de acesso dos utentes do SNS e 

uma violação dos seus direitos, uma vez que os prestadores convencionados com o 

SNS estão, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 97/98, de 

18 de Abril, que aprovou o Regime Jurídico das Convenções celebradas com SNS, 

obrigados a “prestar cuidados de saúde de qualidade aos utentes do SNS, em tempo 

útil, nas melhores condições de atendimento, e a não estabelecer qualquer tipo de 

discriminação”.  

Nesse âmbito, refira-se o processo de inquérito n.º ERS/071/10, em que a ERS 

concluiu que o prestador Dr José Guilherme Barreiros Cardoso ao atender os seus 

utentes em função da entidade financiadora – e não da estrita ordem de chegada dos 

utentes – mediante um procedimento de marcação e agendamento de consultas e 

exames que considera a entidade financiadora dos utentes e que estabelece “quotas” 

para as diferentes entidades financiadoras, e ao sujeitar os referidos utentes 

beneficiários do SNS a maiores tempos de espera para dar preferência ao 

atendimento de outros utentes (designadamente, particulares e beneficiários de 

seguros de saúde), violou o princípio fundamental de não discriminação e da equidade 

horizontal do acesso aos cuidados de saúde, não garantindo a necessária prontidão e 

continuidade do acesso aos cuidados de saúde dos beneficiários do SNS.  

Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao referido prestador, no 

sentido de dever atender todos os seus utentes em função da estrita ordem de 

chegada ou do carácter prioritário da concreta situação clínica, não podendo 
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estabelecer diferentes tempos de espera de acordo com a entidade financiadora dos 

utentes e, de forma imediata, eliminar o procedimento de marcação por si 

voluntariamente adoptado do qual tem vindo a resultar o atendimento diferenciado dos 

utentes consoante a entidade financiadora. O Conselho Directivo mais entendeu emitir 

uma recomendação à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

no sentido de proceder à clarificação e eventual revisão da situação contratual com o 

SNS do prestador Dr. José Guilherme Barreiros Cardoso, adoptando as diligências 

necessárias a garantir a sua adequação e submissão ao quadro legal, administrativo e 

procedimental aplicável aos restantes prestadores convencionados com o SNS. 

Num outro processo de inquérito, a ERS concluiu que os comportamentos do 

IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto 

colocavam em causa os direitos e interesses legítimos dos utentes do SNS e que o 

Protocolo celebrado entre o IPATIMUP e a ARS Norte era igualmente lesivo de tais 

direitos e interesses legítimos dos utentes do SNS. Assim, o Conselho Directivo da 

ERS emitiu uma instrução no âmbito do processo de inquérito n.º ERS/073/09 no 

sentido de enquanto se mantiver o actual quadro legal e contratual aplicável para a 

prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS no âmbito da valência de 

anatomia patológica, genética e hematopatologia, o IPATIMUP dever respeitar o 

direito de acesso equitativo dos utentes do SNS, cessando todas e quaisquer práticas 

de marcação de exames que impliquem um tratamento discriminatório dos seus 

utentes de acordo com a entidade financiadora. Por outro lado, entendeu ainda o 

Conselho Directivo recomendar à ARS Norte que deve assegurar que eventuais 

alterações em procedimentos administrativos de facturação e/ou pagamento dos 

serviços prestados pelo IPATIMUP ao abrigo do Protocolo de Cooperação de 8 de 

Setembro de 1997, bem como eventuais alterações ao referido Protocolo de 

Cooperação, não produzem efeitos prejudiciais do acesso dos utentes do SNS aos 

cuidados de saúde pelo mesmo abrangidos, não limitando tal acesso através da 

estipulação de quantidades de actos e exames inferiores e não consentâneas com o 

que tem sido, de forma consistente, as necessidades evidenciadas pelos utentes do 

SNS da região norte ou, concomitantemente, garantindo a existência de acesso(s) 

alternativo(s) aos utentes do SNS aos exames em questão. 

No âmbito de um processo de inquérito aberto na sequência da recepção de uma 

reclamação de um utente beneficiário do SNS, relativo a um eventual atraso na 

realização de tratamentos de MFR no Hospital da Prelada – Dr. Domingos Braga da 

Cruz, estabelecimento de saúde detido pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
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constatou-se que o referido prestador havia adoptado um procedimento de marcação 

e realização de consultas de especialidade aos beneficiários da ADSE, diferente 

daquele a que estão sujeitos os demais utentes, designadamente os beneficiários do 

SNS e de outros subsistemas públicos, encontrando-se, por isso, a violar o princípio 

fundamental de não discriminação e da equidade horizontal do acesso aos cuidados 

de saúde. Pelo que se justificava uma intervenção regulatória por parte da ERS no que 

respeita à eliminação de quaisquer procedimentos que implicassem o atendimento 

diferenciado porque discriminatório dos utentes consoante a sua entidade 

financiadora, e que por isso se revelaram atentatórios do direito de acesso de todos os 

utentes. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução no âmbito do 

processo de inquérito n.º ERS/026/09 no sentido de forma imediata, eliminar o 

procedimento de marcação por si voluntariamente adoptado e do qual tem vindo a 

resultar o atendimento diferenciado dos utentes beneficiários da ADSE, in casu, 

devendo abster-se de estabelecer horários específicos para a realização de consultas 

a utentes em função das suas entidades financiadoras. 

Os restantes processos relativos a discriminação ou rejeição infundada de utentes 

resultaram de reclamações apresentadas por utentes beneficiários da ADSE, tendo-se 

constatado a existência de prestadores privados convencionados da ADSE – 

designadamente o estabelecimento Clínica Médica de Santo Adrião detido pela 

SEMESA – Serviços Médicos e Sanitários, Lda. e a Clínica de S. Vicente de Paulo, 

Lda. – que ao atenderem os seus utentes em função da entidade financiadora 

mediante procedimentos de marcação e agendamento de consultas e exames que 

consideravam a entidade financiadora dos utentes e que estabeleciam tratamento 

preferencial e prioritário para determinadas categorias de utentes, se encontravam a 

violar o princípio fundamental de não discriminação e da equidade horizontal do 

acesso aos cuidados de saúde, não garantindo a necessária prontidão e continuidade 

do acesso aos cuidados de saúde dos beneficiários da ADSE, e no caso da Clínica de 

S. Vicente de Paulo, Lda. igualmente a obrigação, constante da alínea a) do n.º 1 da 

cláusula 4.ª das convenções celebradas com a ADSE, que determina a obrigação de 

“prestar aos beneficiários as melhores condições de atendimento e a não estabelecer 

qualquer tipo de discriminação”. Tais prestadores foram objecto de instruções, no 

âmbito dos processos n.os ERS/074/09 e ERS/90/09, respectivamente, no sentido de 

atenderem todos os seus utentes de forma não discriminatória, o que implica o 

atendimento em função da estrita ordem de chegada ou da concreta situação clínica 

dos utentes, não podendo estabelecer diferentes tempos de espera de acordo com a 

entidade financiadora.  
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Mais se faz notar que no decurso do ano de 2010, a ERS tomou conhecimento, 

mediante a recepção de reclamações ou exposições de quatro situações de 

discriminação de utentes beneficiários do SNS, que em função do disposto na alínea 

b) do n.º 2 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio justificaram a 

abertura de processos de contra-ordenação por violação de regras relativas ao acesso 

aos cuidados de saúde, incluindo a violação da igualdade e universalidade no acesso 

ao SNS. 

 

2.2.2. Desigualdades no acesso aos cuidados de saúde 

Para concretização do objectivo de assegurar o cumprimento, por parte das entidades 

reguladas, dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, a ERS possui outras 

incumbências específicas, nomeadamente as de assegurar o direito de acesso 

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

de zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos estabelecimentos de saúde 

privados, respectivamente definidas nas alíneas a) e d) do artigo 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 operadores públicos ou privados, lesivas da 

transparência e completude da informação aos utentes enquanto instrumento 

essencial para o exercício desses direitos. 

Durante o ano de 2010 foram tratados 37 processos de inquérito em matéria de defesa 

do direito do acesso universal e equitativo aos serviços públicos de saúde ou 

publicamente financiados e respeito pela liberdade de escolha (20 processos abertos 

em 2010 e 17 processos transitados de 2009).  

Em 3 dos 23 processos de inquérito já terminados, concluiu-se pela existência de uma 

violação do direito fundamental do acesso à prestação de cuidados de saúde, tendo 

resultado na emissão de instruções dirigidas aos prestadores de cuidados de saúde 

em causa. 
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No âmbito do processo de inquérito registado sob o número ERS/050/09, a ERS 

tomou conhecimento, de que a entidade Check-up med cobraria aos utentes 

beneficiários do SNS e de outros subsistemas de saúde (designadamente, ADSE, 

SSMJ e SAD/PSP) uma taxa de urgência, pela antecipação da realização de exames 

que lhe fossem solicitados pelos utentes beneficiários de tais entidades financiadoras. 

A ERS concluiu então que o prestador em causa embora estivesse a assegurar aos 

utentes beneficiários do SNS, ADSE, SSMJ e SAD/PSP a prestação de cuidados de 

saúde forma atempada, tal era condicionado pelo pagamento da referida taxa de 

urgência ou de antecipação, pelo que um tal comportamento constituía violação dos 

preços convencionados por tal prestador não só com o SNS, mas também com a 

ADSE, SSMJ e SAD/PSP, importando por isso fazer cessar imediatamente a cobrança 

por tal prestador de qualquer valor, seja a título de taxa de urgência, ou outro. Assim, o 

Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao referido prestador no sentido de, 

enquanto prestador convencionado do SNS, ADSE, SSMJ e SAD/PSP, ou de 

quaisquer outros subsistemas públicos de saúde, de que seja, ou venha no futuro a 

ser convencionado, dever assegurar aos utentes beneficiários de tais entidades 

financiadoras, 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 hajam celebrado e, assim como, respeitar os preços 

convencionados com tais entidades financiadoras, e que decorram dos acordos e/ou 

convenções que para o efeito hajam celebrado. 

Na sequência da abertura do processo de inquérito sob o registo ERS/091/09 relativo 

ao comportamento adoptado pelo prestador Fisiomato, Clínica de Medicina Física, 

Lda. do qual resultou a clara dificuldade de determinação quer de datas de 

tratamentos, quer, no limite, da quantidade de tratamentos de Medicina Física e 

Reabilitação (MFR) que foram realizados a uma utente, o Conselho Directivo da ERS 

emitiu uma instrução ao referido prestador para que modificasse de imediato o seu 

procedimento de registo de tratamentos ministrados aos utentes do SNS, introduzindo 

um registo que garanta a confirmação pelo utente de realização de cada uma das 

sessões e tratamentos nas datas em que efectivamente foram realizados, por 

aposição de assinaturas do utente específicas para tal efeito. 

No âmbito do processo de inquérito registado sob o número ERS/109/09, a ERS 

concluiu que o comportamento adoptado pelo prestador Centro Clínico dos Anjos, 

Lda., que se consubstanciou no envio para pagamento à respectiva ARS da credencial 
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do SNS emitida a determinada utente, para realização de tratamentos de MFR e antes 

de terminado o prazo de validade, impediu que aquela utente pudesse terminar o seu 

tratamento. Da adopção de tal procedimento resultou uma violação dos direitos e 

interesses legítimos da utente e, em especial, do seu acesso aos cuidados de saúde. 

Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao predito prestador para 

garantir a realização de todos os tratamentos em falta tal como prescritos à utente e 

constantes da credencial emitida pela sua Médica de Família, bem como para  adoptar 

um procedimento de registo de tratamentos realizados aos utentes que , permitisse 

que também estes pudessem confirmar a realização de cada um dos tratamentos, 

através da aposição da sua assinatura. 

A ERS emitiu ainda quatro pareceres em matéria de defesa do acesso aos cuidados 

de saúde, sendo um deles relativo à não possibilidade de cobrança pelos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde integrados no SNS, aos utentes 

do SNS de outras taxas que não taxas moderadoras que cumpram uma função de 

racionalização da utilização dos serviços de saúde. Um outro parecer versou sobre a 

não possibilidade de serem cobrados cuidados de saúde, por estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde integrados no SNS, a entidades financiadoras dos 

utentes que não se enquadrem no conceito de terceiros responsáveis, legal ou 

contratualmente. Um terceiro parecer que incidiu sobre o acesso à prestação 

programada de cuidados de saúde no estrangeiro por parte de beneficiários da ADSE 

e ao abrigo da cobertura financeira assegurada por este subsistema. Por último, foi 

ainda emitido um quarto parecer que analisou as reduções de preços das tabelas de 

convencionados que entraram em vigor em 01.10.2010 (reduções de preços operadas 

em análises clínicas e radiologia), e que apontou algumas limitações evidenciadas na 

referida redução (a revisão deixa globalmente inalterada a nomenclatura e lista de 

actos convencionados; não foi correctamente aplicada a redução extraordinária de 

preços prevista por ter sido omitida sem qualquer justificação a redução de preços em 

12 actos convencionados na área de análises clínicas; e as alterações introduzidas 

contribuem para acentuar, em alguns casos, a divergência entre a estrutura de preços 

convencionados e a estrutura de preços livremente fixada pelo mercado). 

 

Estudo do Acesso dos Utentes aos Cuidados Continuados de Saúde 

Nos termos do seu Plano de Actividades para 2010, a ERS deveria “proceder ao 

estudo do nível actual de acesso equitativo aos cuidados continuados de saúde, 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010 26 

nomeadamente em áreas em que esse acesso equitativo possa não estar a ser 

assegurado”. Neste âmbito, elaborou o primeiro estudo independente sobre os 

cuidados continuados de saúde de internamento em Portugal continental, focando o 

acesso e a qualidade destes cuidados. 

O relatório preliminar foi produzido e enviado à Unidade de Missão para os Cuidados 

Continuados Integrados (UMCCI) em Novembro de 2010, com vista à recolha de 

comentários, sendo que até ao final do ano de 2010 a ERS procedeu à recolha de 

novos dados para incluir uma análise sobre a qualidade dos cuidados, e para poder 

analisar a evolução da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

durante o ano de 2010. 

O relatório final foi terminado ainda no primeiro trimestre de 2011, tendo-se concluído, 

principalmente, que os utentes de Bragança, Coruche, Guarda, Moura e Setúbal 

enfrentam barreiras ao acesso a cuidados continuados de internamento em termos 

espaciais, destacando-se, em particular, as regiões de Bragança e Moura, em que 

também se verificaram barreiras ao envolvimento das famílias nos cuidados de saúde. 

Outros resultados relevantes obtidos foram a confirmação do expressivo aumento da 

rede de unidades de internamento ao longo de 2010, que atingiu já uma cobertura total 

estimada de cerca de 94% da população idosa de Portugal continental, tendo em 

conta o tempo máximo de viagem em estrada de meia hora, e a verificação de que os 

cuidados de saúde prestados pelas unidades podem ser considerados cuidados de 

saúde de qualidade. 

A ERS continuará a acompanhar quer a evolução da rede nacional de cuidados 

continuados, quer eventuais questões de qualidade, prevendo-se a elaboração, no 

médio prazo, de um estudo adicional sobre eventuais outras questões ainda não 

abrangidas no presente relatório. 

 

 

Monitorização do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) 

De acordo com o Plano de Actividades de 2010, a ERS deveria “continuar a 

monitorizar o acesso aos cuidados de saúde no âmbito do Sistema Integrado de 
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Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC)”, dando prosseguimento ao trabalho 

realizado em 2009. 

Em 2010, foi elaborado um relatório preliminar, de que foi dado conhecimento à 

Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UCGIC) em Novembro de 2010. 

Este relatório incluiu entre as suas conclusões uma observação sobre a necessidade 

da actualização e divulgação do Manual do SIGIC e a identificação de problemas 

potenciais relacionados com os dados publicados sobre o SIGIC, relativos 

designadamente aos expurgos, à ausência de dados, à questão das datas de 

extracção dos dados publicados – que impedirão uma comparação exacta dos dados 

anuais –, e à falta de padronização dos indicadores ao longo dos anos nos diferentes 

relatórios que foram publicados. 

Sendo certo que o estudo de monitorização do SIGIC permanecerá activo durante o 

ano de 2011, para a recolha e análise de mais informações, importa notar, ainda no 

que se refere aos desenvolvimentos do trabalho durante o ano de 2010, que, na 

sequência de se ter dado conhecimento do relatório preliminar do estudo à UCGIC, e 

uma vez que o novo Manual do SIGIC foi divulgado para consulta pública no mês 

seguinte, em Dezembro de 2010, a ERS também enviou comentários à UCGIC com o 

intuito de contribuir para a elaboração do novo Manual, com vista principalmente ao 

aumento de clareza em benefício dos eventuais utentes leitores do mesmo. 

 

Caracterização do Acesso dos Utentes a Consultas de Medicina Geral e Familiar 

No exercício das suas atribuições e competências, nomeadamente de assegurar o 

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

publicamente financiados, bem como zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos 

estabelecimentos de saúde privados, a ERS realizou um estudo de caracterização do 

acesso dos utentes a consultas de MGF em estabelecimentos não públicos, tendo sido 

publicado o relatório final do estudo em Abril de 2010 no website da ERS. 

Neste estudo o acesso foi analisado segundo uma metodologia que consiste na 

avaliação das barreiras que impedem a transformação completa da prestação de 

cuidados “potencial” em prestação de cuidados “realizada”. As barreiras ao acesso 

foram agrupadas em cinco dimensões: proximidade, capacidade, adequabilidade, 

aceitabilidade e esforço financeiro. O relatório enfatizou as assimetrias regionais 
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constatadas e comparou os resultados de algumas das análises levadas a cabo com 

os do estudo do acesso aos cuidados de saúde primários prestados pelo SNS 

realizado pela ERS em 2008. 

 

Caracterização do Acesso a Consultas de Pediatria 

Durante o ano de 2010 também se deu prosseguimento ao estudo de caracterização 

do acesso dos utentes a cuidados de saúde infantil e juvenil e de pediatria, iniciado em 

2009, comparando o mapa de oferta destas consultas com as necessidades e 

avaliando as eventuais assimetrias regionais no acesso. 

O relatório preliminar para envio a entidades interessadas no sector, com vista à 

recolha de comentários, foi concluído no primeiro trimestre de 2011. 

O estudo identificou algumas situações pontuais de problemas de acesso dos utentes 

às consultas de pediatria em estabelecimentos não públicos, tais como, por exemplo, 

problemas no sistema de marcação de consultas, tempos de espera da marcação até 

à consulta pronunciados, dificuldade na marcação de consultas fora do horário de 

trabalho, problemas na acessibilidade de deficientes físicos (principalmente em 

regiões do interior de Portugal continental) e barreiras financeiras (especialmente em 

regiões do sul e do litoral de Portugal continental), em função dos preços cobrados 

pelas consultas. 

 

Estudo sobre as Redes de Referenciação Hospitalar 

Em 2010, a ERS concluiu o estudo sobre as actuais redes de referenciação hospitalar 

(RRH), em que se aferiu se o não cumprimento das RRH impacta com o respeito do 

direito fundamental de acesso dos utentes aos serviços públicos de cuidados de 

saúde. 

Tendo-se concluído no estudo que (i) nem todas as RRH publicadas foram objecto de 

um qualquer Despacho Ministerial de aprovação, (ii) o modelo das RRH tal como 

existente resulta na estipulação de regras meramente orientadoras, obrigando cada 

uma das Administrações Regionais de Saúde, enquanto entidades legalmente 

competentes, a que procedam à sua concretização com vista ao efectivo cumprimento, 

por parte dos prestadores envolvidos, de cada uma das RRH, e (iii) atenta a realidade 
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verificada quanto às RRH actualmente conhecidas, afigura-se relevante, em prol da 

defesa da transparência, da eficiência e da equidade do sector, bem como a defesa do 

interesse público e dos interesses dos utentes, e da organização e [do] desempenho 

dos serviços de saúde do SNS - al. a) e c) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 127/2009 -, 

propor a adopção de regras claras, precisas e objectivas quanto à referenciação 

hospitalar, o Conselho Directivo da ERS deliberou recomendar à Administração 

Regional de Saúde do Norte, I.P., à Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., 

à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., à Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I.P., e à Administração Regional de Saúde do Algarve, 

I.P. a definição, publicitação e imposição para cumprimento, por parte dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde envolvidos, das RRH que se 

apresentem como necessárias nas suas áreas de influência.  

A Recomendação foi publicada no website da ERS em Abril de 2010, encontrando-se 

esta Entidade a acompanhar a sua implementação, tendo já no decurso do primeiro 

trimestre de 2011 solicitado às cinco ARS informação sobre os procedimentos e 

medidas até então adoptados por cada uma delas. 

 

2.2.3. Indução artificial da procura 

Num contexto de assimetrias de informação entre os diversos agentes intervenientes 

na prestação de cuidados de saúde em que predomina o financiamento por terceiros 

(entidade diferente do prestador e do utente), poderá ocorrer, em determinadas 

circunstâncias, um consumo de cuidados de saúde excessivo relativamente às reais 

necessidades das populações. O consumo excessivo pode resultar do comportamento 

dos próprios utentes (risco moral), ou pode ser induzido pelos prestadores de cuidados 

de saúde, sendo fundamental garantir o equilíbrio entre os mecanismos de moderação 

da procura e o direito ao acesso. 

Compete à ERS, nos termos da alínea c) do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, 

de 27 de Maio, prevenir e punir as práticas de indução artificial da procura de cuidados 

de saúde. Neste âmbito, a ERS tem vindo a abrir processos de inquérito a partir de 

todas as reclamações ou exposições, de utentes ou profissionais, onde possa estar 

em causa a indução artificial da procura de cuidados de saúde, e a implementar um 

modelo de monitorização e detecção de práticas sistemáticas de indução artificial da 

procura. 
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Estudo sobre o efeito dos cartões de saúde na procura de cuidados de saúde 

De acordo com o plano de actividades de 2010, a ERS deveria “concluir o estudo 

sobre os eventuais efeitos na procura de cuidados de saúde da venda dos chamados 

“cartões de saúde””. Este estudo foi desenvolvido durante o ano de 2010 como um 

estudo transversal aos processos e reclamações tratadas na ERS, tendo-se 

continuado a recolha e análise das cláusulas contratuais propostas por cada uma das 

entidades por forma a identificar diversas tipologias de entre os “cartões de saúde” 

disponibilizados. 

Concretamente, e estando em curso a elaboração do seu relatório preliminar, o estudo 

visa analisar os eventuais efeitos da adesão/subscrição dos “cartões de saúde” na 

procura de cuidados de saúde, designadamente no que concerne ao surgimento de 

fenómenos de indução artificial da procura motivada pelos prestadores e de excesso 

de consumo motivado pelos utentes (risco moral). 

 

2.3. Regulação das relações económicas com 

operadores 

2.3.1. Promoção da concorrência 

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

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

mercado e colaborar com a Autoridade da Concorrência (AdC) na prossecução das 

suas atribuições relativas a este sector. 

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 

concorrência, velar pelo respeito da concorrência nas actividades abertas ao mercado 

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

Todavia, não se verificou durante 2010 qualquer pedido à ERS pela AdC. 

Por outro lado, no âmbito da colaboração entre a ERS e a AdC também se verificam 

fluxos de informação em sentido contrário, quando a ERS remete à AdC pareceres ou 

outras comunicações sobre casos que configuram potenciais ilícitos jusconcorrenciais.  

Com efeito, durante 2010 a ERS enviou dois pareceres à AdC sobre questões que 

suscitavam dúvidas ao nível da legalidade da conduta de operadores em face da Lei 

n.º 18/2003, de 11 de Junho – Lei da Concorrência. 

Um destes casos foi suscitado por uma exposição apresentada pela Anadial – 

Associação Nacional de Centros de Diálise, e é relatado na seguinte secção, sobre os 

processos de inquérito relativos a questões de concorrência. 

O outro parecer incidiu sobre o Procedimento n.º 133/2009 aberto pela Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E. (ULSBA). Em Junho de 2010 foi enviado à AdC o 

parecer sobre o este procedimento, por aquando da análise efectuada pela ERS se 

haver incidentalmente tomado conhecimento de uma eventual situação de violação ao 

disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho (acordo entre 

empresas) cometida no âmbito do procedimento aberto pela ULSBA para aquisição de 

serviços exteriores de exames de imagiologia. Efectivamente, verificou-se que três 

entidades prestadoras de cuidados de saúde, tinham sido individualmente convidados 

a apresentar propostas concorrentes no procedimento em causa aberto pela ULSBA 

para aquisição de serviços de imagiologia mas, e sem qualquer razão aparente e 

justificativa, surgiram em tal procedimento apresentando propostas conjuntas de 

fornecimento dos serviços. 
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Processos de inquérito relativos a questões de concorrência 

Com o objectivo de velar pelo respeito da concorrência nas actividades abertas ao 

mercado sujeitas à sua jurisdição, a ERS procedeu a abertura de 6 processos de 

inquérito em 2010, sobre situações em que existiam indícios de práticas que poderiam 

limitar o grau de concorrência nos mercados. Foi neste ano ainda tratado um outro que 

transitou de 2009. Dos 7 processos, 6 foram já terminados, 4 dos quais com emissão 

de pareceres, todos eles relativos à área da prestação de serviços de hemodiálise. 

Um desses processos foi motivado por uma exposição apresentada pela Anadial – 

Associação Nacional de Centros de Diálise, relativa ao protocolo celebrado entre o 

Ministério da Saúde e uma fundação, onde se suscitava que pelo referido protocolo 

estariam a ser concedidos privilégios em matéria de licenciamento e de celebração de 

convenções com o SNS à fundação. Após análise da referida exposição, bem como do 

clausulado do protocolo, a ERS emitiu parecer pelo qual se considerou que “do 

Protocolo celebrado (…) não resulta[va] uma concessão de privilégios ou de um 

regime de excepção em matéria de licenciamento e/ou de celebração de convenções 

com o SNS”. Por outro lado, igualmente se propôs que a ERS, com carácter oficioso, 

prosseguisse os autos do inquérito para aprofundamento de análise da estrutura do 

mercado de hemodiálise em Portalegre e impacto na mesma dos projectos então em 

curso relativos a novos centros de diálise. Neste âmbito, a ERS elaborou parecer onde 

se concluía que a decisão de um operador de construção e abertura de um centro de 

diálise em Portalegre, nas condições e face aos condicionalismos constatados, 

poderia eventualmente configurar um abuso da sua posição dominante. 

Com efeito, aquando da elaboração de tal Parecer, a ERS tomou conhecimento de 

elementos que poderiam merecer análise à luz de eventual exploração abusiva de 

uma posição dominante (artigo 6.º da Lei da Concorrência – Lei n.º 18/2003, de 11 de 

Junho), pelo que em face do dever legal de colaboração com a AdC, estabelecido quer 

na al. e) do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, quer no artigo 15.º 

da Lei da Concorrência, a ERS remeteu este Parecer, bem como a documentação 

relevante de suporte do mesmo, para análise pelo AdC enquanto entidade competente 

para investigação de potenciais ilícitos jusconcorrenciais. 

Os restantes três processos em que se emitiu parecer têm natureza semelhante, na 

medida em que todos consistiram em respostas a solicitações das Administrações 

Regionais de Saúde (ARS) de avaliações em matéria de concorrência tendo em vista 

a aceitação ou rejeição das adesões, por parte de operadores privados, à convenção 
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com o SNS para a prestação de cuidados de saúde na área da diálise, avaliações 

estas que cabem à ERS nos termos do n.º 6 da Cláusula 5.ª do Despacho n.º 

4652/2010, de 16 de Março. 

A primeira destas avaliações foi solicitada pela ARS do Alentejo, sendo relativa à 

pretensão de adesão à convenção de diálise por parte de dois operadores na região 

de Portalegre. As outras duas avaliações foram solicitadas pela ARS do Norte, e 

visaram um pedido de adesão à convenção na região de Oliveira de Azeméis e outro 

na região de Penafiel. 

 

Estudo sobre a Concorrência no Sector da Prestação de Medicina Física e de 

Reabilitação 

Este foi um dos estudos desenvolvidos durante o ano de 2010 tendo em vista o que se 

definiu no Plano de Actividades de 2010, de que a ERS deveria “proceder à 

elaboração de estudos de concorrência sectorial, visando a avaliação das condições 

actuais e desejáveis de concorrência”. 

Na sequência de anterior estudo sobre o acesso dos utentes a serviços de MFR, a 

ERS procedeu a uma análise da situação concorrencial nos mercados de serviços de 

MFR, com os objectivos de aferir da evolução da concentração nos mercados entre 

2007 e 2010 e de avaliar a potencial dominância nos mercados relevantes. 

O relatório preliminar, para envio a entidades com interesse no sector, com vista à 

recolha de comentários, foi concluído no final de 2010. Tendo-se enviado o relatório a 

entidades interessadas no sector para a recolha de comentários, o relatório final foi 

concluído ainda no primeiro trimestre de 2011. 

Concluiu-se que os mercados geográficos mais preocupantes do ponto de vista 

concorrencial são os das regiões de Seia, Coruche e Covilhã, onde se verifica um 

maior risco de ocorrência de problemas para os utentes decorrentes da situação 

concorrencial, tendo-se determinado submeter a evolução da situação em tais 

mercados à monitorização da ERS.   
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Estudo sobre a Concorrência no Sector de Análises Clínicas 

Outro estudo de concorrência sectorial, visando a avaliação das condições actuais e 

desejáveis de concorrência, conforme o que foi determinado no Plano de Actividades 

de 2010, foi o estudo sobre a concorrência no sector de Análises Clínicas, em que se 

procedeu a uma avaliação da evolução da situação concorrencial nos mercados entre 

2008 e 2010. 

Este estudo foi concluído em Setembro de 2010, tendo sido produzido um relatório 

confidencial para conhecimento interno, em função da identificação nominal dos 

prestadores de serviços de saúde individuais considerados nas análises realizadas. 

Concluiu-se que os mercados geográficos mais preocupantes do ponto de vista da 

análise de concentração de mercados são os das regiões de Coimbra, Lousã, Sertã, 

Viana do Castelo e Viseu. 

Também se realizou uma avaliação da possibilidade de ocorrência de abuso de 

posição dominante nos mercados relevantes, a qual é considerada um passo prévio a 

eventuais acções preventivas localizadas que poderão ser efectuadas pela ERS, 

incluindo a realização de fiscalizações da qualidade na prestação de serviços de 

saúde e de cumprimento de requisitos legais diversos, entrevistas aos agentes 

actuantes nos mercados relevantes, inquéritos aos utentes e a recolha de dados 

adicionais que permitirão uma análise mais aprofundada da situação concorrencial nos 

mercados dominados. Os resultados desta análise indicaram que as regiões de 

Coimbra, Sertã e Viseu são passíveis de apresentarem um problema concorrencial de 

abuso de posição dominante. 

 

Estudo de evolução da situação concorrencial nos mercados de serviços de 

exames de diagnóstico por imagem 

Este estudo de concorrência sectorial, desenvolvido em 2010, avaliou a evolução da 

situação concorrencial nos mercados entre 2008 e 2010 através da produção de um 

relatório para conhecimento interno (confidencial). Deu origem a um processo de 

monitorização, prevendo-se a realização de fiscalizações e o levantamento de mais 

informações para o aprofundamento de questões específicas identificadas no estudo. 
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Considerando os critérios de mudança de classificação de concentração de mercado 

de moderada para alta no período considerado, de significativa variação do grau de 

concentração e de potencial dominância, que se verificaram em Santarém e Viseu, foi 

aberto um processo de monitorização, no âmbito do qual foi determinada a realização 

das seguintes acções, relativamente a estabelecimentos específicos identificados no 

relatório: a revisão de eventuais reclamações sobre preços, discriminação e qualidade, 

a realização de fiscalizações, e a recolha e análise de eventuais contratos celebrados 

com hospitais do SNS, na área dos MCDT (devendo-se notar que no primeiro trimestre 

de 2011 já foram realizadas algumas destas acções). 

 

Estudo sobre a Concorrência no Sector da Prestação de Consultas de 

Ginecologia/Obstetrícia 

Conforme referido no Plano de Actividades de 2010, a ERS deveria “concluir o estudo 

e avaliação das condições actuais e desejáveis de concorrência no sector da 

ginecologia-obstetrícia”. O estudo foi concluído no final de 2010 e o relatório 

apresentou a distribuição da oferta dos prestadores de consultas de 

ginecologia/obstetrícia, análises de concentração dos mercados e de potencial 

dominância, uma avaliação dos limites à concorrência nos mercados e uma 

explanação detalhada dos preceitos metodológicos utilizados nos estudos de 

concorrência. 

Os resultados do estudo indicaram que as regiões mais susceptíveis de apresentarem 

problemas concorrenciais são as de Bragança, Mirandela, Castelo Branco, Coruche, 

Elvas, Évora, Montemor-o-Novo, Sines e Moura, a que acrescem os mercados onde 

se pode verificar uma potencial dominância de prestadores de Seia, Sertã e 

Portalegre.  

Tais resultados deram origem a um trabalho de acompanhamento desses mercados, 

com vista a prevenir a ocorrência de eventuais danos para utentes e prestadores que 

poderão resultar da situação concorrencial verificada. 
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2.3.2. Regulação de outras relações económicas 

A crescente complexidade das relações económicas no sector 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. A ERS, pelo seu estatuto e pelo seu conhecimento do sector, 

encontra-se numa posição privilegiada para contribuir com independência e 

credibilidade para a resolução de eventuais conflitos, quer no plano da informação aos 

sujeitos do mercado, quer no plano da resolução de conflitos propriamente dita. 

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

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

todos os agentes do sistema. Para efeitos deste objectivo, 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 actividade e às relações entre o SNS e 

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

equidade do sector, 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 actividades de concepção, 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; pronunciar-se e emitir recomendações sobre os requisitos e as 

regras relativos aos seguros de saúde e cooperar com a respectiva 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 2010, foram abertos 21 processos de inquérito relativos à 

regulação das relações económicas, tendo sido igualmente tratados outros 17 

processos que transitaram de 2009. Destes 38 processos, 12 processos versavam 

sobre acordos ou convenções e 26 sobre a transparência nas relações económicas. 
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Em 6 dos 24 processos de inquérito já terminados, concluiu-se pela existência de uma 

violação dos direitos e interesses legítimos dos utentes, designadamente os seus 

interesses financeiros e à transparência no seu relacionamento com os prestadores de 

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

No âmbito do processo de inquérito registado sob o número ERS/077/09, e relativo a 

uma situação de ausência de transparência na transmissão da informação aos utentes 

sobre eventuais limitações à aplicação da convenção detida pelo Hospital da Luz com 

a ADSE. Da situação apresentada pelo utente, resultavam como questões essenciais 

que importava analisar quer a não vinculação de um colaborador médico que realizou 

a intervenção cirúrgica ao utente à convenção detida pelo prestador com a ADSE, 

quer a ausência de transparência na transmissão da informação ao utente 

relativamente à não aplicação à sua situação concreta da convenção detida pelo 

prestador com a ADSE. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao 

referido prestador no sentido de garantir que na divulgação que realize da detenção de 

convenções, atenda a eventuais limitações existentes, e vele pela prestação de 

informação de forma atempada, completa, verdadeira e inteligível das mesmas, bem 

como que respeite integralmente o dever de informar todos os utentes, com 

antecedência, rigor e transparência, do valor dos actos, exames, consumíveis, bem 

como fármacos, que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados e cujo 

pagamento lhes seja exigível. 

Num outro processo de inquérito registado sob o número ERS/092/09, constatou-se 

que a Fisibarca, Clínica de Medicina Física e Reabilitação, Lda. vinha publicitando 

uma qualidade que não detinha de convencionada com o SNS e com a ADSE, bem 

como com a ADMJ e outras Companhias de Seguro. Nesse sentido, concluiu-se que o 

referido prestador não poderia, por qualquer meio transmitir tal informação sob pena 

de violar os princípios da veracidade, da transparência, da integridade e completude 

impostos a toda e qualquer mensagem publicitária que transmite, independentemente 

do seu momento de transmissão, do meio utilizado e dos seus destinatários – aqui 

considerados igualmente os potenciais utentes, sob pena de atentar contra os próprios 

direitos e interesses de cada um dos utentes que a ele se dirigem porque 

“convencidos” de que o prestador detém uma qualidade que afinal, não detém. Assim, 

o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao prestador no sentido quer de 

cessar imediatamente a divulgação de quaisquer elementos publicitários que façam 

alusão, directa ou indirecta, a acordos ou convenções que não possui, quer de 

providenciar para que qualquer mensagem publicitária por si veiculada obedeça aos 
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princípios da licitude, veracidade, transparência e completude que lhe são impostos 

atenta a sua qualidade de prestador de cuidados de saúde no contacto com um 

qualquer (potencial) utente. 

No processo de inquérito registado sob o número ERS/052/10, constatou-se que a 

FisioEstarreja, Clínica Médica, Lda. vinha publicitando uma qualidade que não detinha 

de convencionada com o SNS, para as valências de MFR e Patologia Clínica e 

possuía nas suas instalações um posto de colheitas do Laboratório de Análises 

Clínicas Domingues, Breda & Leite, Lda.. Nesse sentido, concluiu-se que o referido 

prestador não poderia veicular publicidade relativa a uma qualquer qualidade de 

convencionado, sob pena de violar os princípios da veracidade, da transparência, da 

integridade e completude impostos a toda e qualquer mensagem publicitária que 

transmite, independentemente do seu momento de transmissão, do meio utilizado e 

dos seus destinatários. Por outro lado, não poderia igualmente permitir a existência e 

funcionamento nas suas instalações, por si ou por terceiro, de um posto de colheitas 

quando não legalmente habilitado para o efeito. Assim, o Conselho Directivo da ERS 

emitiu uma instrução ao prestador no sentido de cessar a veiculação de toda e 

qualquer mensagem, independentemente do seu concreto suporte de difusão ou 

transmissão, em que se aludisse quer à existência de convenção com o SNS, quer à 

prática de actos ou exames, nomeadamente na valência de análises clínicas, cuja 

realização nas suas instalações não se encontrasse autorizada. 

Igualmente, no âmbito do processo de inquérito registado sob o número ERS/024/10, 

se verificou uma intervenção regulatória da ERS destinada a assegurar que, em 

virtude da exigência suplementar de a informação em saúde resultante do sector 

específico em que se enquadra, o prestador Labeto – Centro de Análises Bioquímicas, 

S.A. tenha especial cuidado no respeito dos princípios de transparência e completude 

que lhe são impostos face à sua qualidade de prestador de cuidados de saúde. Assim, 

o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao referido prestador no sentido de 

providenciar para que qualquer eventual mensagem publicitária por si difundida 

obedeça aos princípios da licitude, veracidade, respeito pelos direitos dos 

consumidores, bem como pelos princípios de transparência e completude que lhe são 

impostos atenta a sua qualidade de prestador de cuidados de saúde no contacto com 

um qualquer (potencial) utente. 

Por último, no âmbito do processo de inquérito registado sob o número ERS/101/09, e 

atenta a constatação da existência de uma situação fáctica atinente à relação entre os 
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prestadores Centro de Fisioterapia do Pinhal Interior, Lda, e a Aeminium, Lda., ainda 

que de mera cedência de espaço, concluiu-se pela necessidade de obedecerem aos 

princípios de veracidade, completude e inteligibilidade na veiculação de uma qualquer 

mensagem publicitária. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução ao 

referido prestador no sentido de garantir, em permanência, que qualquer mensagem 

publicitária - mormente no respeitante aos actos e serviços médicos efectivamente 

praticados e às convenções e demais acordos efectivamente detidos -, por ambos 

veiculada no contacto com um qualquer (potencial) utente, obedeça aos princípios da 

veracidade, transparência e completude que lhe são impostos atenta a sua qualidade 

de prestadores de cuidados de saúde. 

No âmbito do processo de inquérito registado sob o número ERS/010/10, e relativo 

aos procedimentos adoptados pelo HME – Gestão Hospitalar, S.A. que se 

consubstanciavam num comportamento distinto perante os utentes que a si se 

dirigiram, considerada a entidade financiadora dos cuidados de saúde. Foi, então, 

concluído que o HME – Gestão Hospitalar, S.A. assumia a aplicação de uma tabela 

independente aos utentes beneficiários da ADSE e distinta daquelas que a si se 

dirigem na qualidade de particulares, embora não fosse detentora de convenção com 

a ADSE. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma instrução que visa garantir 

que o Hospital cumpre o dever de assumir de forma concreta e definitiva a sua não 

qualidade de entidade convencionada com a ADSE em qualquer contacto que encete 

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

Foi ainda emitido um parecer sobre a competência, em face à legislação em vigor, 

pela gestão de convenções do SNS, incluindo a sua celebração e resolução, em 

especial naquelas situações de âmbito nacional e foram emitidas ainda duas 

recomendações relativas à regulação das relações económicas. Numa dessas 

recomendações, emitida no âmbito do processo de inquérito registado sob o número 

ERS/049/10, considerou-se que o comportamento dos prestadores ali visados era 

susceptível de distorcer o exercício da liberdade de escolha dos utentes nos 

estabelecimentos de saúde privados. Assim, o Conselho Directivo da ERS emitiu uma 

recomendação no sentido de a Clínica Médica Arrifana de Sousa, S.A. – Paredes e o 

Centro Cardiológico Pedro Bernardo Almeida, Lda. deverem garantir, de forma 

permanente, a distinção física entre si, nas instalações mútuas, bem como que a 

informação e publicidade por si prestadas obedecessem aos princípios da veracidade, 

transparência e completude decorrentes da sua qualidade de prestadores de cuidados 

de saúde. Por sua vez, foi recomendado à Clitorre – Clínica Médica e Enfermagem, 
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Lda. que esta deveria garantir que toda e qualquer informação prestada e publicidade 

veiculada não fossem indutoras de erro dos utentes quanto à sua inexistente 

qualidade de entidade convencionada com o SNS. 

A outra recomendação foi emitida no âmbito do processo de inquérito registado sob o 

número ERS/050/10, e teve por base a situação atinente ao prestador João Carvalho, 

Lda.. Este prestador, muito embora detivesse legitimamente a qualidade de prestador 

convencionado com o SNS, no período abrangido pela análise da ERS não possuía 

capacidade técnica, por indisponibilidade do respectivo equipamento, para assegurar 

aos utentes do SNS a prática de actos em tomografia computorizada. Nesta 

sequência, considerou-se oportuna a emissão de uma recomendação à  ARS Norte no 

sentido de suspender a publicitação daquele prestador junto dos utentes do SNS, 

enquanto perdurasse a respectiva indisponibilidade em assegurar a prática dos 

referidos actos. 

 

Estudo sobre a Organização e o Desempenho das Unidades Locais de Saúde 

O “Estudo sobre a organização e desempenho das Unidades Locais de Saúde” foi 

realizado com vista a atender ao disposto no Plano de Actividades da ERS de 2010, 

que previu a análise de “eventuais questões de organização e desempenho dos 

serviços do SNS que venham a ser identificadas como relevantes no decurso da 

actividade regulatória da ERS” e, especificamente, a análise da organização e do 

desempenho das ULS. 

O estudo, que incidiu sobre a análise da estrutura organizacional das ULS, 

nomeadamente ao nível da sua descrição estrutural, do seu enquadramento legislativo 

e do seu potencial impacto no acesso dos utentes, foi desenvolvido durante o ano de 

2010, tendo sido concluído o relatório preliminar, para envio a entidades externas, no 

primeiro trimestre de 2011. 

Concluiu-se que, embora fosse expectável que da integração vertical através de ULS 

resultasse uma melhor articulação entre os diferentes níveis de cuidados de saúde e, 

consequentemente maiores benefícios, em termos de acesso aos cuidados de saúde 

dos utentes residentes na área de influência de ULS, o que se verificou foi que no 

acesso aos cuidados de saúde primários e hospitalares não existem, em termos legais 
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e práticos, diferenças nos procedimentos adoptados no seio das ULS face aos demais 

estabelecimentos do SNS. 

Em particular, apesar dos dados não permitirem a obtenção de conclusões robustas 

(em função do pequeno horizonte temporal considerado), verificou-se, numa análise 

econométrica, que os hospitais integrados nas ULS considerados no estudo 

apresentaram um maior número de consultas realizadas com tempos de espera 

superiores aos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) e tempos médios e 

máximos mais elevados entre o pedido de consulta e a data do seu agendamento, em 

comparação com os hospitais que não pertencem a ULS. 

 

Estudo sobre a Organização e o Desempenho das Unidades de Saúde Familiares 

O estudo sobre a organização e o desempenho das USF também foi desenvolvido 

com vista a atender ao expresso no Plano de Actividades da ERS de 2010, 

designadamente “analisar eventuais questões de organização e desempenho dos 

serviços do SNS que venham a ser identificadas como relevantes no decurso da 

actividade regulatória da ERS”. Em particular, o Plano de Actividades previu que a 

ERS iria proceder à análise da organização e do desempenho das USF na perspectiva 

da equidade de acesso dos utentes aos cuidados de saúde. 

Durante o ano de 2010 foi realizada uma comparação entre os Centros de Saúde do 

SNS e as USF, no âmbito de um processo de inquérito. Os resultados da análise 

realizada deverão integrar o relatório final do estudo económico-jurídico, que está em 

fase de desenvolvimento. 

 

Estudo sobre a elaboração de orçamentos de prestadores privados 

O estudo sobre a elaboração de orçamentos de prestadores privados atendeu ao que 

estava previsto no Plano de Actividades de 2010, designadamente “concluir a análise 

das práticas de elaboração de orçamentos para a prestação de cuidados de saúde por 

parte dos operadores privados, nomeadamente no que toca à prestação de 

informação sobre os valores e serviços orçamentados, e sobre as condicionantes que 

podem ditar desvios do preço final face ao orçamentado e as justificações clínicas 
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desses desvios, bem como sobre o grau comparabilidade entre os orçamentos e as 

facturas finais e o valor legal desses orçamentos”.  

O estudo foi concluído no primeiro trimestre de 2011 e resultou numa recomendação 

dirigida aos prestadores privados de cuidados de saúde, na sequência do elevado 

números de situações referentes à prática de elaboração de orçamentos, bem como 

de facturação extemporânea e de ausência de informação aos utentes, relativa ao 

preço de actos, trazidas ao conhecimento da ERS. 

Com esta recomendação, a ERS pretendeu enfatizar a importância do respeito integral 

pelo direito dos utentes na obtenção de informação rigorosa, transparente e atempada, 

em contexto de prestação de cuidados de saúde. 

 

Estudo sobre as convenções do SNS e metodologia de definição de preços 

De acordo com o Plano de Actividades de 2010, previu-se que a ERS iria “elaborar um 

novo estudo sobre o regime de convenções do SNS, que vise a actualização das 

conclusões extraídas das análises realizadas pela ERS no âmbito dos estudos de 

2006 e 2008 sobre esta mesma temática”, e “pronunciar-se sobre os preços aplicados 

em convenções, bem como sobre a definição da metodologia de fixação e 

actualização de preços de referência para aplicação nas convenções do SNS”. 

Este estudo está em fase de desenvolvimento, tendo-se em 2010 efectuado o 

levantamento de todas as situações que tenham sido trazidas ao conhecimento da 

ERS, desde a elaboração do estudo de 2008, e que representem a situação actual das 

convenções com o SNS, e realizado a parte relativa à metodologia de definição de 

preços, estando inserido neste trabalho a emissão do Parecer da ERS “sobre as 

alterações à tabela de preços para Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT) convencionados, contendo alterações nas áreas de análises 

clínicas e radiologia, que entrou em vigor em 1 de Outubro de 2010”, publicado no 

website da ERS em Novembro de 2010. 
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Estudo sobre as parcerias público-privadas 

De acordo com Plano de Actividades de 2010, a ERS previu o acompanhamento da 

celebração de acordos, bem como a evolução daqueles já celebrados em regime de 

parcerias público-privadas (PPP).  

Em 2010, este estudo consistiu, principalmente, no acompanhamento das PPP 

actualmente existentes, tendo sido reunidas informações no âmbito dos processos de 

inquérito que correram termos na ERS ao longo do ano. Este estudo deverá 

prosseguir em fase de monitorização. 

 

2.4. Actividades transversais 

2.4.1. Registo público de estabelecimentos 

Conforme se estabelece no art. 33.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, um 

dos objectivos de regulação da ERS é velar pelo cumprimento dos requisitos do 

exercício da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Para 

este efeito incumbe à ERS, concretamente, nos termos da al. b) do art. 34.º dos seus 

estatutos, velar pelo cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de 

funcionamento dos estabelecimentos, sancionando o seu incumprimento. 

No quadro destes objectivos enquadra-se a incumbência da ERS de proceder ao 

registo público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos 

do art. 45.º daquele Decreto-Lei e da Portaria n.º 38/2006, de 6 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pela Portaria n.º 639/2006, de 23 de Junho. 

Permitindo o conhecimento do universo dos regulados por parte da ERS, como 

condição imprescindível para o cabal desempenho das suas funções de regulação, 

supervisão e acompanhamento, o registo dos estabelecimentos é, assim, de interesse 

público, constituindo condição necessária do funcionamento dos mesmos, uma forma 

de reconhecimento público do prestador e um factor de segurança acrescida para os 

utentes dos serviços de saúde. 

O gráfico seguinte demonstra a evolução anual, reportada a 31 de Dezembro da cada 

ano, das entidades e estabelecimentos validamente registados. 
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Assim, a 31 de Dezembro de 2010, encontravam-se registados 13.625 

estabelecimentos, que correspondem a 9.168 entidades. 

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

informática onde se encontram os dados dos estabelecimentos registados. Local 

próprio de registo dos estabelecimentos, o SRER tem de ser permanentemente 

actualizado, quer por iniciativa das entidades que detêm os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, quer pelos próprios serviços da ERS. 

Esta actividade exige um tratamento diário da base de dados. Assim, como principais 

actividades de movimento do SRER pode destacar-se, em 2010, a recepção de 1.227 

pedidos de senha de identificação2, dos quais foram validados 1.192, e o registo de 

1.095 novos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, detidos por 936 

entidades. O total de registos anulados foi de 21 e recusados 8, e foram também 

cancelados 211 registos sobretudo devido à cessação da actividade dessas entidades. 

 

 

 

 

 

                                                
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. 
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Tabela 4 – Evolução anual da actividade de registo 

Figura 3 – Evolução de pré-registos 
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Figura 4 – Evolução de registos anulados e entidades cessadas 
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Considerando que, por imposição legal, a esmagadora maioria dos prestadores de 

cuidados de saúde se registaram em 2006 e 2007, é notória a tendência para que o 

número de novos registos diminua ao longo dos anos, até estabilizar. 

 

 N.º Anual %∆ Anual 

 2006 2007 2008 2009 2010 Total 06/07 07/08 08/09 09/10 

Registos Entidades 6.238 1.400 798 579 936 9.951 -78% -43% -27% 62% 

Registos Estabelecimentos 11.308 2.256 1.254 926 1.140 16.839 -80% -44% -26% 23% 

Pré-Registos validados 9.438 775 1.016 751 1.192 13.172 -92% 31% -26% 59% 

Pré-Registos não 
validados 1.395 76 26 46 35 1.578 -95% -66% 77% -24% 

Registos anulados 203 603 225 35 21 1.087 197% -63% -84% -40% 

Entidades cessadas 0 58 155 228 211 652 - 167% 47% -7% 

Entidades recusadas 16 12 21 12 8 69 -25% 75% -43% -33% 

Registos anulados Entidades cessadas 
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Figura 5 – Evolução de novos registos 
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Todavia, em 2010, ao contrário de anos anteriores, verificou-se um aumento da taxa 

de novos registos. Esta, que nos anos anteriores tinha uma tendência naturalmente 

descendente, devido a uma actividade de fiscalização mais consistente e à 

necessidade de licenciamento dos estabelecimentos (cujo regime entrou em vigor em 

2010), verificou-se um aumento de 23% na taxa de novos registo no SRER. 

Na tabela seguinte, podemos verificar a evolução de novos registos por tipo de 

entidade e sua natureza, e podemos concluir que as entidades privadas, quer sejam 

colectivas ou singulares, são as que representam maior peso no total de novos 

registos. 

Tabela 5 – Novos registos por tipo e natureza de entidade 

2006 2007 2008 2009 2010 

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

Colectiva 4.490 8.546 968 1.703 568 927 474 801 786 963 

 Cooperativa 4 6 1 5 1 1 1 2 1 1 

 IPSS 133 243 31 66 17 20 4 7 21 24 

 Outros 21 35 6 21 2 19 2 199 3 3 

 Privada 4.229 7.881 920 1.420 545 882 457 569 753 915 

 Pública 103 381 10 191 3 5 10 24 8 20 

Singular 1.750 2.762 433 553 230 327 105 125 150 177 

 Privada 1.750 2.762 433 553 230 327 105 125 150 177 

Total 6.240 11.308 1.401 2.256 798 1.254 579 926 936 1.140 
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A tabela seguinte mostra a os valores cobrados em taxas de inscrição e manutenção 

até 31.12.2010, comparando-os com os valores cobrados em 2009, assumindo um 

período análogo. 

Tabela 6 – Valores das taxas de registo e manutenção em 2009 e 2010 

  2009 2010 ∆€ 

Taxas de inscrição 547.656,25 € 935.975,00 € 71% 

Taxas de manutenção 4.654.298,69 € 5.850.654,19 € 26% 

Facilmente concluímos que o esforço no acréscimo das fiscalizações e mesmo toda a 

reestruturação dos procedimentos e tarefas de registo resultou num aumento de cerca 

de 71% na cobrança de taxas de inscrição e 26% nas taxas de manutenção. 

Para o resultado da cobrança agora referido, em muito contribuiu o procedimento 

adoptado em 2010: notificação, no início de Outubro de todas as entidades que 

estavam em dívida com pagamentos no final Setembro. 

Assim, no início do mês de Outubro, foram notificadas para o pagamento de taxas de 

manutenção em atraso, 1.991 entidades privadas. O total da dívida ascendia aos 

880.957,20€. 

Verifica-se que, das 1.991 entidades notificadas, 1.730 (cerca de 87%) receberam com 

sucesso a nossa notificação, ao passo que 261 não levantaram o AR, tendo sido 

notificadas uma segunda vez.  

A 28 de Dezembro de 2010, a dívida verificada no final de Setembro já tinha sido 

cobrada em cerca de 73%, conforme se demonstra na tabela seguinte. 

Tabela 7 – Estado da dívida das entidades notificadas 

Notificação Estado da dívida Total 

Em dívida 79.736,45 € 
Devolvida 

Pago 28.881,25 € 

Em dívida 157.941,68 € 
Entregue 

Pago 614.397,82 € 

Total  880.957,20 € 
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No ano de 2010 foram, accionados os procedimentos tendentes à cobrança coerciva 

das taxas de manutenção em dívida, prevista no art. 9.º da Portaria n.º 38/2006, de 6 

de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 639/2006, de 23 de Junho. 

Identificadas que foram as entidades que, não obstante a interpelação efectuada por 

notificação para o pagamento daquelas taxas, persistiam em incumprimento, foram 

remetidas as certidões de dívida, às respectivas repartições de Finanças com vista à 

instauração do competente processo de execução fiscal.  

Foram objecto destes processos 758 entidades, tendo havido lugar à extinção por 

pagamento de 335 desses processos. Encontram-se ainda pendentes nas respectivas 

repartições de Finanças 398 entidades. 

Houve ainda lugar ao cancelamento de 25 processos, por nos ter sido comunicado a 

cessação de actividade dessas entidades. 

Tabela 8 – Estado da dívida de entidades em processo de execução fiscal 

Estado da dívida N.º Entidades Total 

Em Dívida 398 178.384,40 € 

Pago 335 138.746,87 € 

Cancelado 25 10.953,12 € 

Total 758 328.084,39 € 

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, dar-

se-á início ao procedimento de registo oficioso, nos termos e para os efeitos do n.º 4 

do acima mencionado artigo. Nesta actividade, em 2010, foram iniciados 9 processos 

de registo oficioso. 

 

2.4.2. 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. O sistema de 

informação está criado. A sua gestão exige a execução de várias tarefas de apoio aos 

sujeitos da obrigação de licenciamento, bem como às diferentes Administrações 
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Regionais de Saúde. A tabela seguinte mostra o número de licenças emitidas em 

2010, com o apoio directo da ERS. 

Tabela 9 – Estabelecimentos licenciados em 2010 

Tipologia N.º estabelecimentos 

Consultórios Dentários 269 

Centros de Enfermagem 10 

Unidades de Obstetrícia e Neonatologia 0 

Unidades de Medicina Física e Reabilitação 5 

Total 284 

 

2.4.3. Actividade de fiscalização 

Para cumprimento dos seus objectivos 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 actividade exercida pelos prestadores de cuidados de saúde, a ERS pode, nos 

termos da alínea c) do artigo 42.º desse Decreto-Lei, proceder às inspecções e 

auditorias que se mostrarem necessárias. 

No cumprimento do plano de actividade de fiscalização que havia sido previamente 

traçado, a ERS realizou, durante o ano de 2010, 814 acções de fiscalização em 113 

concelhos, com o objectivo de recolher dados sobre os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde e aferir o cumprimento de alguns aspectos legais a que estão 

obrigados todos os prestadores de cuidados de saúde, a saber: existência de livro de 

reclamações nos estabelecimentos, bem como de afixação letreiro a anunciar a 

disponibilidade do mesmo, em local bem visível ao utente; envio, no prazo legal, de 

original de reclamação efectuada no livro de reclamações; existência de registo na 

ERS e publicidade da respectiva certidão; fiabilidade das informações prestadas no 

registo; e existência de letreiro a informar da disponibilidade, para consulta, da tabela 

de preços. A cobertura geográfica destas acções de fiscalização é ilustrada no mapa 

da figura 6. 
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Figura 6 – Cobertura geográfica das fiscalizações 

 

Foram ainda realizadas outras 30 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 85 

fiscalizações, e no âmbito da realização de estudos sobre diversas temáticas foram 

levadas a cabo 203 acções de fiscalização. 

A actividade de fiscalização da ERS no ano de 2010 encontra-se sintetizada na tabela 

infra. 
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Tabela 10 – Fiscalizações realizadas em 2010 

Tema da fiscalização N.º fiscalizações 

Qualidade das instalações e dos serviços prestados 85 

Legalidade do funcionamento dos estabelecimentos 814 

Acesso, concorrência e regulação económica 30 

No âmbito de estudos com temáticas diversas 203 

Total 1.132 

 

2.4.4. Actividade sancionatória 

A ERS dispõe de poderes sancionatórios, previstos nos arts. 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 infracções neles previstas, 

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

Durante o ano de 2010, foram instaurados, no total, 610 processos de contra- 

-ordenação.  

A maioria do tipo de infracções diz respeito à simples ausência de registo (79%), 

enquanto que cerca de 9% das infracções estão ligadas, de alguma forma, à 

existência de Livro de Reclamações e outras obrigações relacionadas com o mesmo, 

que as entidades têm de cumprir. Outros 8% de processos de contra-ordenação são 

relativos a violação de regras de acesso, designadamente dos Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos. 
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Tabela 11 – Processos de contra-ordenação instaurados em 2010 

Infracção N.º processos % do total 

Ausência de registo 481 79% 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) 51 8% 

Não possui Livro de Reclamações (LR) 22 4% 

Não envio de reclamação, para a ERS, no prazo de 10 dias úteis 20 3% 

Não prestação de informação, ou prestação de informações falsas 11 2% 

Não facultou imediata e gratuitamente o LR ao utente 10 2% 

Recusa de colaboração com a ERS 6 1% 

Atendimento discriminatório dos utentes do SNS 5 1% 

Não tem afixado o letreiro do LR 3 0% 

Inexistência, no letreiro, da identificação e morada da ERS 1 0% 

Total 610 100% 

Durante 2010, o Conselho Directivo da ERS decidiu 188 processos de contra-

ordenação. Em resultado de todas essas decisões, foram aplicadas 159 sanções, das 

quais 147 coimas e 12 admoestações. Terminaram em absolvição 13 processos de 

contra-ordenação. 

Tabela 12 – Processos de contra-ordenação decididos em 2010 

Ano de Origem do Processo 
Decisão 

2008 2009 2010 Total 

Absolvição 1 6 6 13 

Admoestação 1 5 6 12 

Arquivamento Liminar  2  2 

Sanção pecuniária  53 94 147 

Total 2 66 106 188 

O valor total das coimas aplicadas ascendeu a €118.150, variando as coimas entre os 

€125 e os €24.500. 

 

2.4.5. Atendimento ao público 

No âmbito da referida actividade de atendimento ao público foram prestados inúmeros 

esclarecimentos, quer pessoalmente nas nossas instalações, quer por via telefónica, 

de correio ou electrónica, maioritariamente sobre matérias relacionadas com o registo.  
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O sistema de gestão de chamadas da ERS, entrou em funcionamento em meados do 

mês de Maio. A tabela seguinte demonstra a divisão do número de chamadas 

recebidas, por tipo de assunto, e, facilmente se conclui que o grosso das chamadas, 

cerca de 78%, diz respeito a questões inerentes ao registo na ERS. 

Tabela 13 – Atendimento telefónico desde Maio de 2010 

Assuntos Visados N.º telefonemas % do total 

Apoio Geral 217 4% 

Licenciamento 930 18% 

Pagamentos e Certidões 1.209 23% 

Registo 2.866 55% 

Total 5.222 100% 

Os atendimentos presenciais estão, também eles, demonstrados na tabela seguinte. 

Cabe apenas acrescentar que a distribuição por assuntos assumiu-se como análoga à 

dos atendimentos telefónicos. 

Tabela 14 – Atendimento presencial em 2010 

Assuntos Visados N.º de Atendimentos % do total 

Apoio Geral 7 4% 

Licenciamento 31 18% 

Pagamentos e Certidões 39 23% 

Registo 94 55% 

Total 170 100% 

 

2.5. Outras actividades 

2.5.1. 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 sector da saúde, e que garantem 

uma utilização eficiente dos seus recursos humanos e materiais. Durante o ano de 

2010 deu-se continuidade a esse desenvolvimento, apostando-se nomeadamente na 

formação especializada dos colaboradores, que permita aumentar a sua capacidade 

de desempenho e eficiência nas funções de regulação. Também se insere neste 
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âmbito a delineação das orientações estratégicas, reproduzidas abaixo, que devem 

pautar a actividade da ERS nos próximos anos. 

 

Orientações Estratégicas para a ERS 

Em 5 de Novembro de 2010, o Conselho Directivo aprovou um documento com 

“Orientações Estratégicas para a ERS”, com o objectivo de garantir a coesão e a 

coordenação das actividades em torno da sua missão reguladora, bem como 

promover um maior reconhecimento e confiança na ERS por parte dos seus diversos 

parceiros. 

Com efeito, a ERS passou a ter, desde essa data, como principais orientações 

estratégicas: 

1. Promover o reconhecimento e a confiança na intervenção da ERS por parte 

dos principais parceiros na sociedade portuguesa; 

2. Eleger como áreas prioritárias de intervenção da ERS as que se prendem com 

a confiança e a segurança dos cidadãos no seu sistema de saúde, 

designadamente o acesso e a qualidade; 

3. Desenvolver a intervenção da ERS em relação a todas as entidades sujeitas à 

regulação; 

4. Desenvolver a actividade independente da ERS, mas, sempre que desejável, 

com a participação ou o conhecimento de entidades externas com intervenções 

próximas; e 

5. Desenvolver uma política interna de responsabilização, participação, 

comunicação e coesão, promovendo intervenções transversais no tratamento 

de temas intersectoriais. 

 

Formação externa 

Assim, em 2010, atento o papel fulcral dos recursos humanos no desenvolvimento das 

actividades descritas neste relatório, 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 actuais e pertinentes para 

a actividade desta reguladora. 
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Nesse sentido foram financiadas integralmente um total de 19 formações externas, de 

que beneficiaram 29 colaboradores, incluindo cursos de pós-graduação, cursos 

práticos, mestrados, doutoramentos e outras formações com temáticas relevantes 

para as actividades desta Entidade, num total de 1257 horas de formação. Com este 

incentivo a ERS ambiciona que os seus colaboradores adquiram e incrementem novas 

competências para desempenharem as suas funções com maior eficácia. 

 

2.5.2. Relações externas 

A ERS, como entidade independente, tem uma responsabilidade acrescida de 

prestação de contas. Para além da obrigação de responsabilidade pública 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 actividade regulatória, o 

Conselho Directivo da ERS tem vindo a prestar informações públicas sobre a 

actividade da ERS em vários eventos. 

Por outro lado, a ERS tem vindo, continuamente, a procurar desenvolver a sua 

capacidade de intervenção no sector da saúde através do aprofundamento da relação 

com outras entidades nacionais e internacionais. Durante 2010, a ERS interveio, 

através da apresentação de discursos, palestras ou seminários relativos a temas 

relacionados com a regulação na saúde, por parte dos membros do Conselho 

Directivo, em diversos eventos ligados aos temas da Saúde e da Regulação. 

Concretamente, a ERS esteve representada pelo Presidente do Conselho Directivo 

nos seguintes eventos: 

• Comemorações dos 30 anos da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 

Coimbra, 18 de Março de 2010, Coimbra; 

• Seminário “Regulação e Qualidade em Saúde”, org. Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto, 16 de Junho de 2010, Porto; 

• Conferência Internacional “Reformar os Sistemas de Saúde no Contexto da 

Reestruturação do Estado Providência”, org. Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical, 8 de Outubro de 2010, Lisboa; 
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• Fórum Gulbenkian de Saúde 2010 “Mind Faces: as diferentes faces da Saúde 

Mental”, org. Fundação Calouste Gulbenkian, 14 de Outubro de 2010, Lisboa; 

• Conferência Anual do Infarmed, I.P 2010, “Medicamentos e Produtos de Saúde: 

Novos Desafios num Mundo Globalizado”, 18 de Outubro de 2010, Estoril; 

• Seminário “Novas Tendências em Políticas de Saúde”, org. Universidade Católica 

Portuguesa/Hospital Santo André, 25 de Outubro de 2010, Leiria 

• II Congresso Nacional de Saúde Pública, org. ARS Norte, DGS, Escola Nacional 

de Saúde Pública, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge e Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, 28 

de Outubro de 2010, Porto; 

• 3.º Congresso Internacional dos Hospitais, org. APDH – Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento Hospitalar, 9 de Novembro de 2010, Lisboa; 

• XIX Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, 11 de Novembro de 2010, Santa 

Maria da Feira; 

• Conferência Internacional sobre Pobreza e Exclusão Social, org. Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, 19 de Novembro 

de 2010, Lisboa; 

• Encontro sobre “Capacitação, Informação e Voluntariado, no contexto do Serviço 

Nacional de Saúde”, org. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, 26 de Novembro de 2010, Lisboa. 
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3. Recursos mobilizados 

3.1. Recursos humanos 

Em 31 de Dezembro de 2010, a ERS tinha ao seu serviço 48 colaboradores. Durante o 

ano saíram três colaboradores pertencentes ao quadro de pessoal, tendo o contrato 

individual de trabalho por tempo indeterminado sido revogado por acordo das partes. 

Saiu ainda um membro do Conselho Directivo (Presidente), por motivo de cessação do 

mandato, e um colaborador que estava em regime de requisição. 

Em 2010 manteve-se a exercer funções noutra entidade pública uma colaboradora 

pertencente ao quadro de pessoal da ERS.  

Relativamente a admissões, em 2010, a ERS recrutou, mediante os adequados 

processos de selecção, 17 colaboradores, em regime de Contrato de Trabalho por 

Período Indeterminado de Tempo. Além disso, continuou a colaborar com a ERS um 

técnico superior em regime de mobilidade geral – cedência de interesse público –, 

conforme previsto na lei orgânica desta Entidade. 

Finalmente durante 2010, e com vista à constituição de núcleos de consultoria técnica 

especializada, foi mantida a colaboração de 1 enfermeiro, em regime de destacamento 

(um dia por semana). A ERS manteve ainda a colaboração de um médico por meio de 

protocolo estabelecido com o Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE (um dia por 

semana) e celebrou com o Hospital de S. João, EPE dois protocolos para cedência de 

um enfermeiro e um técnico de diagnóstico e terapêutica. 

Com vista a desenvolver instrumentos e metodologias de trabalho que potenciem a 

sua capacidade de intervenção no sector da saúde, a ERS continuou a apostar na 

formação dos seus quadros técnicos, tendo proporcionado mais de 1250 horas de 

formação. 

 

3.2. Recursos materiais 

Ao nível da mobilização de recursos materiais durante 2010, a ERS continuou a 

efectuar desenvolvimentos no seu SRER, tendentes a melhorar o processo de registo 

dos prestadores de cuidados de saúde, através do website da ERS, e para suporte do 
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processo de licenciamento das unidades privadas de saúde, previsto no n.º 1 do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro.  

A ERS efectuou ainda desenvolvimentos no Sistema de Gestão de Reclamações 

(SGREC), destinado ao processamento das reclamações e exposições dos utentes no 

que se refere aos serviços de saúde que lhes são prestados, no sentido de conseguir 

automatizar processos, melhorar a produtividade interna e o acesso à informação. 

Na sequência do arrendamento do prédio sito na Rua São João de Brito, n.º 605 E, 5.º 

andar, no Porto, com a área útil de 825,38m2, efectuado em 1 de Dezembro de 2009, 

procedeu-se ao arranjo, recuperação funcional e física das zonas mais degradadas 

daquele espaço e ao seu apetrechamento, através da aquisição do mobiliário e 

equipamento informático necessários.  

Face à instalação de colaboradores no espaço arrendado foi necessário proceder à 

remodelação da rede informática da ERS e beneficiando da sala técnica existente no 

5.º piso, o data center foi transferido do 1.º para o 5.º piso, tendo estes ficado ligados 

por rede ethernet, em consequência foi necessário proceder à aquisição de novo 

equipamento informático e reconfigurar os servidores de forma a integrar os serviços 

disponibilizados na nova infra-estrutura. 

Durante o ano de 2010 a ERS deu início à substituição de alguns servidores que 

estavam na sua capacidade máxima de utilização, reflectindo-se negativamente na 

performance dos serviços disponibilizados (tempos de acesso às base de dados, 

página Web e demais aplicações) e à aquisição de novo equipamento informático para 

suporte dos desenvolvimentos do SRER, do sistema de reclamações e de testes, bem 

como para actualização de todo o software para versões mais recentes (Windows 

Server 2008 R2, SQL Server 2008, Exchange Server 2010, etc.). 

 

3.3. Recursos financeiros 

No tocante aos recursos financeiros, o conselho directivo da ERS determinou 

continuar a não usar o duodécimo da receita de Orçamento de Estado, tal como 

acontece desde Agosto de 2006, uma vez que a suas receitas próprias se tem 

mostrado suficientes para fazer face às suas despesas. 
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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, através de contas bancárias dedicadas 

e abertas na Direcção-Geral do Tesouro (DGT), respeitando, assim, o princípio de 

unidade de tesouraria do Estado, consagrado no Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de 

Junho, e do mesmo passo, beneficiando da eficiência e simplificação assegurada pela 

rede de cobranças do Estado, usufruindo a ERS deste serviço da DGT desde 2006. 

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. 

Com vista à rentabilização da receita arrecadada, a ERS efectuou várias aplicações 

em títulos de divida pública (Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo – CEDIC) 

junto da DGT, obtendo assim juros do capital aplicado. 

Em 2010, 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 no n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-Lei 309/2003, de 10 de Dezembro e 

alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio. 

Com vista à rentabilização da receita arrecadada, a ERS efectuou várias aplicações 

em títulos de divida pública (Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo – CEDIC) 

junto da DGT, obtendo assim juros do capital aplicado. 

Na sequência da publicação da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho foi transferido para 

os cofres do Estado 85% do saldo de gerência de 2009 da ERS. 
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4. Avaliação final 

No ano de 2010 a ERS viveu um importante momento de estabilização da sua 

actividade de regulação do sector da prestação de cuidados de saúde, sendo esse o 

primeiro ano de actividade completo depois da entrada em vigor do seu actual quadro 

legal, em 2009. 

Esta estabilização em torno das novas competências e poderes coincidiu com uma 

mudança de ciclo ao nível da direcção da instituição, com a Presidência do Conselho 

Directivo da ERS a ser assumida pelo Professor Jorge Simões a partir de 30 de 

Setembro de 2010. Todavia, o percurso de estabilidade e empenho que a ERS vem 

trilhando desde 2006 permitiu que essa mudança de ciclo se fizesse sem sobressalto 

em termos daquilo que são não só os valores fundamentais do regulador, mas 

também as suas principais linhas estratégicas de actuação. 

O contexto externo que envolve a ERS conheceu importantes alterações que 

influenciaram a sua actividade, assumindo particular relevo, a este título, o início dos 

processos de licenciamento de unidades privadas de saúde ao abrigo do regime de 

licenciamento aprovado em 2009, no qual a ERS desempenha um papel decisivo. Por 

outro lado, o sector da Saúde não está imune ao contexto de crise financeira e 

económica que o país vem atravessando, dando lugar a importantes desafios em 

termos de regulação, designadamente ao nível dos direitos de acesso universal e 

equitativo aos serviços públicos de saúde, mas também ao nível das relações 

económicas entre operadores, financiadores e utentes. 

Em termos da actividade propriamente dita, deve destacar-se o incremento, 

relativamente ao ano anterior, em praticamente todas as linhas de actuação, 

nomeadamente no número de reclamações recebidas e tratadas, no número de 

processos de inquérito e de contra-ordenação instaurados, no número e diversidade 

das acções de fiscalização lavadas a cabo, e no número de estabelecimentos 

registados pela ERS. 

Um importante marco na actividade da ERS, que cumpre aqui enfatizar, foi a 

publicação, em 2010, dos primeiros ratings de qualidade do sector hospitalar em 

Portugal (público, privado e social), no âmbito do projecto SINAS – Sistema Nacional 

de Avaliação em Saúde. Pretende-se que este seja o início de uma importante 

mudança cultural em termos de exigência por parte dos utentes dos serviços de 
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saúde, e demais actores do sector da Saúde, relativamente à qualidade dos serviços 

de saúde prestados. 

Por outro lado, em 2010 a ERS continuou a contribuir de forma empenhada para a 

melhoria da organização dos mercados da saúde, para a gestão e distribuição 

eficiente e equitativa dos recursos públicos do SNS, e para transparência e 

proficuidade das relações económicas entre os intervenientes no sector da saúde, 

através da emissão de pareceres e recomendações, e da realização de estudos sobre 

um alargado leque de temas sensíveis e subsectores da saúde. 

Em suma, em 2010 a ERS continuou a focar a sua actividade na defesa dos direitos e 

interesses legítimos dos utentes dos serviços de saúde em Portugal, dentro da esfera 

das suas competências e atribuições. Nunca é demais referir que na prossecução da 

sua missão, a ERS faz questão de vincar a sua natureza de entidade reguladora 

independente e imparcial, dessa forma promovendo um ambiente regulatório estável e 

propício ao bom funcionamento do sistema de saúde. 

Porto, 31 de Março de 2011 
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