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Mensagem do Conselho Directivo da ERS 

A doutrina da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) passa pela transparência das 

suas acções e pela comunicação das suas actividades e decisões a todos os seus 

públicos. Só desta forma pode uma instituição independente, que prossegue o 

interesse público, merecer a confiança de todos os agentes, elemento essencial para 

um ambiente regulatório estável e propício ao bom funcionamento do sistema de 

saúde. 

A publicação do relatório anual de actividades da ERS é o principal elemento de 

prestação de contas e de responsabilidade pública previsto na Lei. Mas a 

transparência e a objectividade são valores que a ERS imprime em todas as suas 

actividades, ao longo de todo o ano, mantendo um constante fluxo de comunicação 

com o Estado e outras entidades públicas, os utentes e os prestadores de cuidados de 

saúde, e os órgãos de comunicação social. 

Não obstante, o presente relatório de actividades tem o mérito de juntar num só 

documento, de forma organizada e sintetizada, o essencial das actividades de 

regulação da prestação de cuidados de saúde em 2011. 

Porto, 30 de Março de 2012, 

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 

Em 2011, a actividade de regulação do sector da saúde teve como principal pano de 

fundo a complexa situação do nosso país. O curso das políticas de saúde, bem como 

as demais dinâmicas dos mercados do sector da saúde, sofreram durante este ano, e 

sofrerão nos próximos anos, o impacto da actual situação financeira. 

Com efeito, o contexto das políticas públicas em 2011 foi marcado, sobretudo, pelos 

importantes compromissos assumidos pelo Estado Português com a Comissão 
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Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, no âmbito do 

apoio financeiro externo a Portugal, que têm na área da saúde um dos seus campos 

mais ambiciosos e difíceis. 

O cumprimento desses exigentes compromissos e metas determinou em larga medida 

a agenda da política de saúde em 2011, coincidindo ainda com a entrada em funções 

do novo Governo no mês de Junho. Das medidas já implementadas assumem 

particular destaque, na óptica dos desafios de regulação que representam, a 

imposição de fortes restrições na despesa hospitalar (sobretudo pela redução de 

encargos com recursos humanos e com subcontratação de serviços), a redução da 

despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos, o aumento das 

taxas moderadoras e alteração do esquema de isenções, o aumento das taxas de 

saúde pública e a restrição do acesso ao transporte de doentes. 

No contexto destas políticas, a regulação do sector da saúde é ainda mais importante 

enquanto mecanismo essencial de defesa dos utentes, garantindo-se que a redução 

de despesa em saúde não é feita com prejuízo dos seus direitos, em especial quanto 

ao acesso, à qualidade e à segurança. 

Mas a política de saúde nacional é também influenciada pelo contexto de âmbito 

internacional em que o país se insere. Neste plano, merecem destaque a aprovação 

da Directiva europeia sobre cuidados de saúde transfronteiriços, que visa assegurar a 

mobilidade dos doentes dos Estados-membros da União Europeia (UE) em relação a 

cuidados de saúde programados, e também a revisão da Directiva europeia sobre o 

reconhecimento das qualificações dos profissionais que circulem nos Estados-

membros da UE, que se encontra actualmente em fase final de aprovação. Não 

obstante serem dois avanços legislativos que ainda não produziram efeitos em 2011, a 

discussão sobre os seus impactos no sistema de saúde, e como esse impacto pode 

ser aproveitado em benefício dos seus actores, pautou também o contexto em que o 

sector da saúde se desenvolveu ao longo do ano. 

 

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 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2011 3 

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. 

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 2011 

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 assenta num modelo de avaliação da qualidade global dos serviços de 

saúde, que vem sendo implementado de forma modular, a dois níveis: (i) aplicação do 

modelo a diferentes tipologias de prestadores de cuidados de saúde (módulos SINAS); 
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(ii) avaliação dos prestadores em diferentes dimensões de qualidade (dimensões de 

avaliação). O resultado do SINAS é a produção de ratings dos prestadores de 

cuidados, para cada dimensão de avaliação, com o fim de promover o acesso, por 

parte dos utentes, a informação útil e inteligível sobre a qualidade dos serviços de 

saúde, e promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados. 

No âmbito do módulo SINAS aplicado aos estabelecimentos hospitalares (o designado 

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

as áreas de Ortopedia, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, foi em 2011 estendida a 

três novas áreas: Enfarte Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Cirurgia 

de Ambulatório. Por outro lado, e ainda no âmbito da avaliação da “Excelência 

Clínica”, foram realizadas diversas auditorias à qualidade da informação fornecida 

para cálculo dos ratings, e organizadas acções de formação e esclarecimento sobre o 

projecto. 

Os modelos de avaliação das restantes dimensões do SINAS@Hospitais (“Adequação 

e Conforto das Instalações”, “Satisfação do Utente”, “Focalização no utente” e 

“Segurança do Doente”) foram sendo desenvolvidos ao longo de 2011. No caso das 

primeiras três dimensões referidas, a ERS conta estar pronta a publicar os resultados 

das avaliações até ao final do primeiro trimestre de 2012. Já o modelo de avaliação da 

dimensão “Satisfação do Utente” está ainda em desenvolvimento interno pela ERS. 

No final do ano estavam envolvidos neste módulo do SINAS um total de 73 hospitais 

(43 públicos, 18 privados e 12 sociais) e perto de 500 pessoas, tendo sido já 

publicados 4 ratings. 

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

prestadores de cuidados de saúde oral (medicina dentária e estomatologia), tendo por 

isso a designação SINAS@Saúde.Oral. O modelo de avaliação global da qualidade 

definido neste módulo foi finalizado, discutido e testado em 2011, e compreende a 

avaliação das dimensões de “Registo e Licenciamento”, “Organização e 

Procedimentos”, “Segurança do Doente”, “Adequação e Conforto das Instalações” e 

“Satisfação do Utente”. Após uma implementação-teste junto de uma amostra de 109 

prestadores voluntários, a ERS iniciou em já em Janeiro de 2012 a recolha de dados 

para proceder à avaliação neste módulo de um universo de 4.869 prestadores deste 

tipo de serviços. 
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Cumpre assinalar que todos os desenvolvimentos do SINAS em 2011 beneficiaram – 

como acontece desde a criação deste projecto – de valiosos contributos das Ordens 

profissionais, dos prestadores e dos profissionais de saúde, de instituições 

académicas e científicas, e de diversos peritos nas matérias de teor técnico e 

científico, garantindo-se assim um elevado grau de envolvimento e de consenso no 

seio de todos os agentes com interesse nesta manteria, e sobretudo, a qualidade 

técnica do projecto. 

 

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, ao abrigo do 

qual se realizam diligências suplementares, designadamente acções de fiscalização 

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

condições de higiene, entre outras. 

Assim, durante 2011 procedeu-se à abertura de 103 processos de inquérito sobre a 

qualidade dos serviços, sendo que a maior parte destes processos (82) teve origem 

em reclamações e denúncias relativas às condições das instalações dos diversos 

estabelecimentos. Os restantes processos referem-se a qualidade de assistência de 

cuidados de saúde e a questões legais em geral (21). 

Os processos terminados neste ano deram origem à emissão de 5 recomendações, 2 

instruções1 e 6 decisões de suspensão de actividade, sendo o essencial das 

respectivas deliberações reproduzido infra. 

No âmbito do processo de inquérito ERS/063/09, o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma instrução à Clínica do Corpo – Centro Técnico de Recuperação, 

Lda, no sentido desta encetar os necessários procedimentos com vista ao seu 

licenciamento e à garantia de funcionamento dentro da legalidade, e ainda de 

promover alterações físicas e organizativas nas suas instalações garantindo a sua 

adequação à actividade da prestação de cuidados de saúde. De igual modo, o 

Conselho Directivo da ERS deliberou emitir uma recomendação à Clínica do Corpo – 

                                                
1
 Alguns dos processos originaram uma instrução e recomendação.  
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Centro Técnico de Recuperação, Lda, no sentido de adoptar um conjunto de medidas 

com vista à correcção das não conformidades detectadas a nível de instalações, 

organização e procedimentos. 

No âmbito do processo de inquérito ERS/094/09, o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma instrução ao Centro de Radiodiagnóstico de Santa Maria, Lda, no 

sentido deste prestador promover alterações físicas e organizativas nas suas 

instalações garantindo a sua adequação à actividade da prestação de cuidados de 

saúde, e de proceder ao seu registo junto da ERS. O Conselho Directivo da ERS 

deliberou, ainda, emitir uma recomendação ao Centro de Radiodiagnóstico de Santa 

Maria, Lda, no sentido de adoptar um conjunto de medidas com vista à correcção das 

não conformidades detectadas a nível de instalações, organização e procedimentos. 

No seguimento de notícias divulgadas pela comunicação social e de denúncias 

apresentadas por utentes de cuidados de saúde, a respeito de alegada falta de 

condições nas infra-estruturas, equipamentos e segurança das unidades de saúde que 

integram o Centro Hospitalar do Porto, EPE, o Conselho Directivo da ERS deliberou a 

abertura de processo de inquérito sob n.º ERS/032/10. No âmbito das acções de 

fiscalização realizadas pela ERS com a colaboração da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (ANPC) constatou-se existirem várias não conformidades ao nível dos 

serviços farmacêuticos hospitalares do Hospital de Santo António e ao nível da 

segurança contra incêndios, quanto aos edifícios que compõem aquela unidade 

hospitalar e a Maternidade Júlio Dinis. Nesse sentido, o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma instrução onde se enunciou um vasto conjunto de procedimentos 

e alterações físicas às instalações que o Centro Hospitalar Porto, E.P.E. devia 

implementar, no sentido de suprir aquelas não conformidades. 

No âmbito do processo de inquérito ERS/119/10, o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma recomendação à Implantewire – Medicina Dentária, Lda, nos 

seguintes termos: proceder a uma compartimentação independente da zona de sujos 

e despejos e a sala de desinfecção e esterilização de material, em observância das 

prescrições mínimas de protecção contra os riscos de exposição a agentes biológicos 

e as boas práticas clínicas. 

No seguimento de uma exposição subscrita por um utente relativa ao estabelecimento 

prestador de cuidados de saúde Clínica Dentária Dr. Paulo Duarte, Lda, atinente ao 

exercício da actividade e funcionamento, o Conselho Directivo da ERS deliberou a 

abertura de processo de inquérito sob n.º ERS/035/11. No seguimento da acção de 
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fiscalização realizada no âmbito do aludido processo, verificou-se que não existia uma 

separação física bem delimitada entre a zona de sujos e a sala de desinfecção e 

esterilização. Nesse sentido, o Conselho Directivo da ERS deliberou emitir uma 

recomendação dirigida à Clínica Dentária Dr. Paulo Duarte, Lda, para que esta 

procedesse àquela delimitação, em observância das prescrições mínimas de 

protecção contra os riscos de exposição a agentes biológicos e as boas práticas 

clínicas. 

No âmbito dos processos de inquérito ERS/096/11, ERS/108/11, ERS/110/11, 

ERS/111/11, ERS/115/11 e ERS/116/11, o Conselho Directivo da ERS determinou a 

suspensão imediata do funcionamento dos blocos operatórios dos prestadores 

Oftalmocenter, Clínica Médica, Lda, Associação de Socorros Mútuos dos Empregados 

no Comércio e Indústria (ASMECI), Clinialba – Clínica Dr. Aldir José Alba, Lda, Clínica 

Dr. Ruy Puga - Sociedade Médica 14 de Maio, Lda, Cliortodôntica – Clínica Dentária e 

Ortodôntica, Lda e Medci – Clínica de Medicina e Cirurgia, Lda, respectivamente, dado 

estar em causa a salvaguarda da protecção do direito à saúde e dos direitos e 

interesses legítimos dos utentes de cuidados de saúde, que são atingidos, de forma 

grave, pelas não conformidades apuradas relativamente a infra-estruturas, 

equipamentos, fluxos funcionais e organizacionais, resultantes do funcionamento dos 

supra identificados estabelecimentos sem que sejam observados padrões mínimos de 

qualidade e segurança. 

No seguimento da instrução emitida ao Centro Hospitalar do Porto, EPE, tendente ao 

cumprimento das não conformidades evidenciadas relativamente à Unidade Hospitalar 

Maria Pia, o Conselho Directivo determinou a abertura do processo de monitorização 

n.º PMT/020/11, com a finalidade de acompanhar o respectivo cumprimento. Da 

apreciação dos elementos carreados no âmbito do citado processo de monitorização, 

concluiu-se que o Centro Hospitalar do Porto, EPE não havia dado total cumprimento 

ao compromisso assumido em sede de audiência de interessados, de encetar um 

conjunto de medidas correctivas, com vista a colmatar as não conformidades 

evidenciadas pela comissão de fiscalização da ERS, nem havia envidado esforços no 

sentido de velar pela reinstalação do Hospital Maria Pia em instalações que 

proporcionem a prestação de cuidados de qualidade e em ambiente seguro. 

Consequentemente, o Conselho Directivo da ERS, nos termos e para os efeitos do 

preceituado nos artigos 33.º e 42.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, 

recomendou à ARS do Norte a adopção urgente de todas as medidas aptas a aferir da 

real capacidade de resposta do Centro Hospitalar do Porto, EPE, no que respeita à 
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subsistência do funcionamento do Hospital Maria Pia, a implementação urgente de um 

programa funcional que se adequasse à situação concreta do Hospital Maria Pia, e, 

verificada a incapacidade de resposta do Centro Hospitalar do Porto, EPE, o 

encerramento da actividade nas instalações desta unidade hospitalar. 

*** 

Também na área da qualidade dos serviços de saúde, durante este período 

decorreram trabalhos com vista à realização de diversos estudos. 

 

Estudo sobre Cuidados de Saúde a Portadores de Diabetes Mellitus 

No âmbito deste estudo pretendeu-se a avaliação da qualidade de cuidados 

disponibilizados aos doentes diabéticos portugueses, em particular aos diabéticos de 

tipo 2 (DM 2) ou ditos não insulino-dependentes. 

Em 2011 o estudo foi remetido para apreciação das entidades institucionais 

consideradas como relevantes nesta matéria, tendo sido recepcionados 8 contributos 

que foram integrados no relatório final. Este foi levado à apreciação do Conselho 

Directivo, e posteriormente aprovado e publicado no website da ERS. 

As principais conclusões do estudo apontam para lacunas no ensino para a saúde, 

deficiências nos sistemas de comunicação inter-institucionais, escassez em termo da 

diversidade dos cuidados prestados e falhas no cumprimento de directivas da 

Direcção-Geral da Saúde (DGS). 

Nesse sentido, a ERS recomendou a uniformização dos procedimentos de registo e 

partilha de informação, maior investimento na prevenção da doença, através da 

institucionalização e sistematização do processo de educação para a saúde, 

contratualização com profissionais nas áreas de Nutricionismo, Podologia, Fisioterapia 

ou Motricidade, entre outros, e maior rigor na verificação do cumprimento das Normas 

e Circulares da DGS. 
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Prevenção, Produção, Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares em 

Portugal Continental – Diagnóstico da Situação 2010 

Com este estudo visou-se a análise e diagnóstico da situação de recolha, tratamento e 

gestão dos resíduos hospitalares nas unidades prestadoras de cuidados de saúde de 

todas as dimensões e especialidades. 

A principal conclusão apresentada no estudo refere que do conjunto da análise 

desenvolvida, a situação das unidades prestadoras de cuidados de saúde em Portugal 

Continental, nomeadamente nas instituições privadas sem serviço de internamento 

está longe de adequada em numerosas dimensões, apelando a grande esforço de 

investimento em informação, sensibilização e formação (bem como inquirição de 

procedimentos e responsabilidades) dos agentes directamente envolvidos com a 

produção, manipulação e gestão de resíduos hospitalares, caso se pretenda que os 

objectivos e metas estabelecidos no Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares 

2010-2016 se concretizem efectivamente. 

As recomendações apresentadas foram elaboradas no contexto das fraquezas mais 

expressivas supra identificadas, no sentido de melhorar a situação das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde em matéria de resíduos perigosos. 

O estudo foi publicado no website da ERS. 

 

Regulamento de transferência inter-hospitalar de doentes 

Neste estudo visou-se a definição dos termos e das regras para a implementação de 

mecanismos organizacionais, princípios orientadores, obrigações que impendem sobre 

os prestadores de cuidados de saúde, bem como as condições de transferência inter-

hospitalar de doentes. 

O documento em apreço foi aprovado em reunião do Conselho Directivo e remetido, 

para os efeitos tidos por convenientes, a Sua Excelência o Ministro da Saúde. 
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Estudo sobre medidas de segurança das instituições prestadoras de cuidados 

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

Com a realização deste estudo pretendeu-se a avaliação dos mecanismos 

implementados nos serviços de obstetrícia e pediatria, em prestadores de cuidados de 

saúde dos sectores público, privado e social, visando a segurança dos recém-

nascidos, em especial a prevenção de rapto e troca de crianças em meio hospitalar, 

concretamente aferindo do cumprimento dos requisitos plasmados no Despacho n.º 

20730/2008, de 7 de Agosto.  

Procedeu-se, ao envio de um inquérito a todas as instituições identificadas como 

prestadoras deste tipo de cuidados, o qual teve por objecto a realização de um 

diagnóstico dos mecanismos de segurança concretamente implementados nos 

serviços adstritos a esta temática. Os dados recolhidos foram objecto de tratamento 

estatístico, com vista a, em termos globais, aferir-se dos paradigmas de segurança 

implementados e das falhas recorrentes.  

Foram levadas a efeito dez acções de fiscalização (seleccionados por amostragem, 

que se pretendeu fosse representativa dos sectores público, privado e social) as quais 

tiveram por finalidade a constatação da veracidade e aplicabilidade in loco dos dados 

constantes dos inquéritos recepcionados pela ERS. 

Da análise dos dados recolhidos, em conjunto com as visitas realizadas, foi possível 

concluir que os prestadores dos sectores privado e social com blocos de parto em 

funcionamento, apesar de não vinculados pelo normativo em vigor, demonstram 

grande cuidado com as questões de segurança, pelo que têm vindo a implementar um 

número significativo das medidas obrigatórias para o sector público, factor de 

extraordinária importância no que concerne à transversalidade da qualidade dos 

cuidados dispensados nesta área. 

Constatou-se que, no global, os índices de observância das medidas de segurança 

instituídas em prol da segurança do recém-nascido obedecem a níveis satisfatórios de 

cumprimento. 
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Estudo do Acesso dos Utentes aos Cuidados Continuados de Saúde 

Ainda em 2010 foi concluído um estudo referente aos cuidados continuados de saúde, 

na vertente do acesso dos utentes a esses cuidados. Em 2011 esse mesmo sector foi 

estudado na óptica da qualidade. Para tal, foi elaborado um inquérito com o objectivo 

de avaliar a qualidade de cuidados de saúde prestados na rede de cuidados 

continuados integrados, em todas a suas valências, nomeadamente, através da 

observação do cumprimento das condições e requisitos de funcionamento destas 

unidades de cuidados, bem como a qualidade da prestação efectiva de cuidados de 

saúde aos utentes, sem detrimento de outras questões e esclarecimentos e/ou 

comentários reputados por pertinentes na sua condução  

As 210 respostas obtidas foram objecto de análise e tratamento estatístico para 

posterior elaboração do relatório, o qual foi integrado no estudo da ERS sobre este 

sector. 

Em termos gerais, foi possível concluir, no que ao inquérito efectuado diz respeito e 

perante as respostas obtidas, que a prestação de cuidados continuados integrados 

cumpre com as normas da qualidade previstas. No entanto, a melhoria de alguns dos 

critérios avaliados, nas instalações, prática clínica e risco destas unidades, beneficiaria 

os índices da qualidade na prestação dos cuidados de saúde. 

 

Estudo sobre a prática cirúrgica oftalmológica 

Em 2011 foi concluído o estudo sobre a prática cirúrgica oftalmológica, no seguimento 

do qual o Conselho Directivo da ERS determinou a abertura de trinta e quatro 

processos de inquérito respeitantes aos estabelecimentos prestadores que 

apresentaram não conformidades, com o escopo de proceder a uma avaliação 

circunstanciada e técnica dos blocos operatórios e verificar a subsistência ou 

supressão das não conformidades identificadas no âmbito daquele estudo.  

No âmbito desses processos de inquérito, e realizadas as respectivas acções de 

fiscalização, seis estabelecimentos prestadores viram suspenso o funcionamento do 

respectivo bloco cirúrgico, até que a situação se mostre regularizada, dado que o 

número e natureza das não conformidades ao nível de infra-estruturas e ao nível dos 

fluxos funcionais e organizacionais representavam grave lesão da protecção do direito 

à saúde, dos direitos dos utentes e um risco para o exercício da prática cirúrgica 
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oftalmológica. Relativamente a dezoito estabelecimentos prestadores foi projectada a 

emissão de instruções, porquanto apresentavam não conformidades infra-estruturais e 

dos fluxos funcionais e organizacionais, que não representavam uma potencial lesão 

para os direitos dos utentes, nem um prejuízo sério na prestação dos cuidados de 

saúde e podendo ser corrigidas num curto espaço temporal, visando a melhoria das 

condições de funcionamento. 

 

Estudo sobre boas práticas administrativas 

Pretendeu-se, com este trabalho, avaliar a qualidade e as boas práticas no 

atendimento ao público, nas diversas entidades prestadoras de cuidados de saúde, 

com vista à normalização e uniformização dessas práticas e adequação de meios às 

necessidades dos utentes. 

Numa primeira fase, procedeu-se ao levantamento e análise retrospectiva de uma 

amostra de 600 reclamações2 do sector público, privado e social, auscultando, deste 

modo, os utentes e avaliando, assim, o grau de satisfação relativamente ao 

desempenho dos serviços.  

Ulteriormente, após análise da informação recolhida, foram emitidas recomendações e 

orientações genéricas com vista à implementação e uniformização de boas práticas no 

atendimento pelos diversos prestadores de cuidados de saúde, tendo-se assim 

concluído o estudo. 

Num segundo momento, pretendeu-se, após análise da informação recolhida, aferir da 

necessidade de emitir recomendações e orientações genéricas com vista à 

implementação e uniformização de boas práticas no atendimento pelos diversos 

prestadores de cuidados de saúde, tendo-se assim concluído o estudo. 

 

Outros estudos em curso 

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

de ensino superior de referência. 

                                                
2
 Num total de 9.276 reclamações entradas na ERS entre o ano de 2006 e 2011 sobre a 

temática objecto do presente estudo 
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Num desses estudos, adjudicado ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

visa-se efectuar uma caracterização rigorosa e actualizada da prestação dos serviços 

de medicina física e de reabilitação, em matéria de qualidade, no âmbito dos sectores 

público, privado e social. À Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foi 

entregue a realização de um estudo de avaliação da prestação de cuidados de saúde 

no âmbito da cirurgia plástica reconstrutiva e estética em Portugal, e de um outro de 

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

 

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 2011, 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 cifrava-se, no final de Dezembro de 2011, em 96,5 dias. 

Em 2011 deram entrada na ERS um total de 8.634 reclamações, das quais 6.996 

(81%) viram a sua análise concluída em 2011. A não conclusão dos restantes 

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

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

entradas na ERS desde 2006, verificando-se que 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 – 2011) 

665
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Na tabela 1 apresenta-se a distribuição das reclamações recebidas em 2011 por 

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

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

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

reclamações recebidas pela ERS em 2011. 

Tabela 1 – Assuntos visados 

Assunto visado 
Reclamações 

em 2011 
% do total 

Qualidade da Assistência Administrativa 2.131 25% 

Tempo de Espera 2.009 23% 

Qualidade da Assist. de Cuidados de Saúde 1.399 16% 

Questões Financeiras 754 9% 

Folha de Reclamação Anulada 738 9% 

Assistência Humana 668 8% 

Acesso 457 5% 

Instalações 221 3% 

Questões Legais 125 1% 

Outro 101 1% 

Discriminação 31 0% 

Total 8.634  

Para além das já referidas 6.996 reclamações entradas e terminadas em 2011, neste 

ano a ERS terminou ainda 1.548 processos que haviam transitado de 2010 e também 

29 processos de 2009, perfazendo um total de 8.573 processos de reclamação 

terminados em 2011 (ver tabela 2). 

+399% 

+100% 

+18% 

+4% 
+5% 
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Tabela 2 – Reclamações terminadas 

Resultado 
Processos 

de 2009 
Processos 

de 2010 
Processos 

de 2011 
Total 

% do 
total 

Arquivado Sumário 14 1.143 4.938 6.095 71% 

Arquivado Liminarmente 0 24 982 1.006 12% 

Garantia de medidas correctivas 3 172 624 799 9% 

Transferência Externa 7 90 104 201 2% 

Situação Ultrapassada 0 24 140 164 2% 

Com recomendação 1 48 76 125 1% 

Abertura de Processo de Inquérito 3 31 47 81 1% 

Pretensão atendida 1 11 65 77 1% 

Sem fundamento 0 5 20 25 0% 

Total 29 1.548 6.996 8.573  

Em 71% dos casos as reclamações foram arquivadas porque os utentes consideraram 

razoáveis as alegações apresentadas pelos prestadores reclamados e, não tendo 

também a ERS considerado versarem sobre matéria grave e carecendo de diligências 

suplementares da sua parte. Em 9% dos processos de reclamação terminados houve 

garantia por parte dos prestadores reclamados que seriam adoptadas medidas 

correctivas, e em mais 1% dos casos, foram sugeridas medidas para corrigir a 

situação. 

Algumas das reclamações (perto de 4%) foram terminadas por se ter considerado que 

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

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

fundamento. 

As 201 reclamações que foram objecto de encaminhamento externo (representando 

2% do total de processos terminados) tiveram como destinatários principais a Ordem 

dos Médicos e a Ordem dos Médicos Dentistas (ver tabela 3). 
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Tabela 3 – Reclamações terminadas com transferência externa 

Entidade destinatária Número de reclamações 

Ordem dos Médicos 111 

Ordem dos Médicos Dentistas 40 

Ordem dos Enfermeiros 11 

INEM 9 

ASAE 8 

ISP – Instituto de Seguros de Portugal 4 

Segurança Social 4 

Administração Regional de Saúde do Norte 3 

IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência 3 

Outros 3 

Comissão Nacional de Protecção de Dados 2 

Autarquias locais 1 

INFARMED 1 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1 

Total 201 

Em 81 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 12% das reclamações, sem a realização de 

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

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

elementos que permitissem o seu cabal tratamento. 

 

Reclamações on-line 

Durante o ano de 2011 deram entrada na ERS, através do Livro de Reclamações On-

line disponibilizado no website desta Entidade desde Dezembro de 2007, 464 

exposições, que resultaram num total de 442 reclamações efectivas após triagem 

preliminar na qual foram excluídas as repetições. Das reclamações recebidas através 

do website da ERS 72,6% foram transformadas em processos de reclamação, e 

classificadas e tratadas enquanto tal (ver tabela 4). Em alguns destes casos, não se 
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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. Adicionalmente, 20,6% das reclamações on-line foram objecto de 

encaminhamento para outras entidades, por visarem prestadores de cuidados de 

saúde de natureza pública3. Finalmente, foram arquivadas de forma liminar 30 

reclamações, por se referirem a entidades ou estabelecimentos não prestadores de 

cuidados de saúde. 

Tabela 4 – Reclamações on-line 

Resultado do tratamento Número 
% do 
total 

Arquivamento Liminar 30 6,8% 

Encaminhamento Externo 91 20,6% 

 Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 49 53,8% 

 Administrações Regionais de Saúde 42 46,2% 

Tratamento Interno 321 72,6% 

 Originou processo de reclamação 293 91,3% 

 Anexada a reclamação já em curso 19 5,9% 

 Originou processo de avaliação 9 2,8% 

 

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 

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 2011 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 

                                                
3
 Até 30 de Junho de 2011 vigorava o procedimento que ditava o encaminhamento para a Secretaria-

Geral do Ministério da Saúde das exposições on-line relativas a instituições públicas de índole hospitalar e 
para as respectivas ARS o das reclamações referentes a cuidados de saúde primários. A partir de 1 de 
Julho de 2011 essas exposições passaram também a ser transformadas em processo de reclamação e 
tratadas pelos serviços da ERS. 
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reclamações, adoptando uma metodologia identificadora de padrões indiciadores de 

problemas sistémicos. Os principais problemas identificados durante o ano de 2011 

foram a qualidade da assistência administrativa (25%) seguida dos tempo de espera 

(23%) 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 2011, sensivelmente 43,6% 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 

Carta dos direitos dos Utentes 

O 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, foi apresentado para audição 

pública o Projecto de “Carta dos Direitos dos Utentes” dos serviços de saúde da ERS, 

bem como o relatório técnico elaborado, no sentido da recolha de comentários e 

sugestões. Nessa sequência foram considerados e ponderados os diversos 

comentários então recebidos. A “Carta dos Direitos dos Utentes” foi remetida em Julho 

de 2011 para a Assembleia da República e para o Ministério da Saúde. Esta Carta 

constitui um elemento basilar para uma correcta e integral defesa dos direitos e 

interesses dos utentes, por congregar, de forma simples e acessível, o conjunto 

vigente de direitos dos utentes de serviços de saúde. Simultaneamente assegura um 

importante elemento de informação em benefício dos próprios prestadores de 

cuidados de saúde, dotando-os de um instrumento que visa o auxílio na adequação ao 

respeito permanente e integral pelos direitos dos utentes. 

Em complemento da “Carta dos Direitos dos Utentes”, a ERS irá publicar um completo 

e aprofundado Guia dos Utentes dos Serviços de Saúde, enquanto instrumento 

dirigido à informação e formação do utente dos serviços de saúde, com vista a 
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clarificar e tornar acessível toda a complexidade de questões que se verificam no 

sistema de saúde, para assim orientar os utentes e potenciar a sua maior autonomia 

na tomada de decisões livres e esclarecidas. 

 

Esclarecimentos aos utentes dos serviços de saúde 

Num outro âmbito, na sequência de diversas exposições relativas à temática das taxas 

moderadoras e que abrangiam as mais variadas questões, a ERS, com o intuito de 

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

publicamente financiados, entendeu conveniente prestar aos utentes do SNS 

esclarecimentos sobre as taxas moderadoras no que respeita à definição dos utentes 

a quem é exigível o pagamento de taxas moderadoras, bem como daqueles que se 

encontram abrangidos por uma das situações de isenção legalmente estabelecidas. 

Tal informação foi publicada no website da ERS. 

Por outro lado, e na sequência da Circular Normativa n.º 22/2011/GJ, de 9 de Agosto, 

da ACSS, foi ainda publicada a informação sobre a suspensão de reembolsos directos 

aos utentes, na qual foram prestados alguns esclarecimentos, designadamente sobre 

as situações que mantêm a possibilidade de reembolso e quais os procedimentos que 

devem ser seguidos para a sua obtenção. 

 

Informações legais obrigatórias 

Adicionalmente, a ERS tem a obrigatoriedade legal de comunicar uma série de 

informações relacionadas com a sua actividades, para tal recorrendo mormente ao seu 

website. Concretamente em 2011 a ERS procedeu à publicação electrónica, como 

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

publicadas no âmbito de processos de contra-ordenação, não tendo havido 

necessidade de se publicar qualquer uma delas em jornal de expansão nacional, 

regional ou local. 

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

disponibilizou sistematicamente, em 2011, informação sobre os Decretos-Lei 

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

órgãos e os seus planos, orçamentos, e relatórios e contas dos últimos dois anos. 
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Ainda no âmbito do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, a ERS 

publicou e manteve actualizada a lista dos estabelecimentos registados, bem como o 

registo de todas as sanções aplicadas. 

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

foram também publicados no website da ERS os regulamentos com normas de 

eficácia externa, bem como as directivas e recomendações de carácter genérico  

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

comunicação, a ERS comunicou às autoridades competentes (nomeadamente 

Ministério Público, autoridades policiais, ARS e ordens profissionais) todas as 

irregularidades detectadas ao longo da sua actividade de 2011, e que requeriam a 

intervenção de tais autoridades. 

 

2.2. Garantia do acesso aos cuidados de saúde 

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 alínea 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 assegurar o direito de acesso 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

lesivas da transparência e completude da informação aos utentes enquanto 

instrumento essencial para o exercício desses direitos. 
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Durante o ano de 2011, sobre a matéria de defesa do direito do acesso universal e 

equitativo aos serviços públicos de saúde ou publicamente financiados foram 

instaurados 14 processos de inquérito e transitados 15 processos de 2010. Destes 

processos, 21 foram terminados no decurso do ano de 2011, sendo que em 8 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, 3 recomendações e 3 pareceres. 

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

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

outros casos, e não obstante ter-se procedido ao arquivamento dos processos, 

considerou-se oportuno advertir os prestadores para o necessário cumprimento das 

suas obrigações. 

Numa dessas situações a ARS do Norte e o Hospital da Prelada – Dr. Domingos 

Braga foram instados no sentido de reforçarem o acompanhamento e reanálise da lista 

de espera para cirurgia, com vista quer ao conhecimento real da mesma, quer à 

adopção de todas as diligências necessárias à melhoria do acesso dos utentes aos 

cuidados de saúde.  

Numa outra situação relativa ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, tal prestador 

foi instado no sentido de adoptar todos os procedimentos capazes de permitirem a 

informação cabal, verdadeira e completa de todo e qualquer utente cuja consulta de 

seguimento, de uma qualquer especialidade hospitalar, seja (re)agendada, no que 

concretamente respeita à prioridade atribuída e demais informação clínicas adicionais 

que fundamentem o (re)agendamento para determinada data. 

Por último, instou-se a ARS do Norte para a necessidade de adopção de todas as 

medidas necessárias a garantir a correcta utilização e funcionamento da Plataforma de 

Gestão Integrada da Doença, de forma a obstar à verificação de dificuldades ou 

impedimentos ao seu funcionamento. 

Retomando as 5 instruções emitidas, refira-se que a primeira teve como destinatário o 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Ave III, e visou-se garantir que toda a 

actividade de referenciação para primeiras consultas de especialidade hospitalar se 

efectuasse em cumprimento da legislação, e que todos os P1’s emitidos em suporte 

de papel para primeira consulta de especialidade hospitalar devolvidos pelo Hospital 
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de Braga fosse inseridos no sistema informático, permitindo a referenciação 

electrónica dos utentes em questão para o Hospital de Braga. 

Foi igualmente emitida uma instrução ao Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, 

EPE no sentido do prestador garantir que os profissionais ao seu serviço, 

designadamente os profissionais médicos, se abstivessem da prática de 

comportamentos de “aconselhamento” que pudessem ir além da prestação de 

informação relativa à sua situação clínica, às alternativas possíveis de tratamento e à 

evolução provável do seu estado de saúde; e procedesse a uma correcta definição 

dos procedimentos e protocolos de forma a implementar regras tendentes a evitar 

abandono de utentes do Serviço de Urgência, sem imediato e completo registo dos 

mesmos. 

Uma outra instrução foi dirigida à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados D. 

Nuno – Aljubarrota e ao ACES Oeste I – Oeste Norte no sentido de ser garantido que 

à utente queixosa não fosse assacada qualquer responsabilidade pelo pagamento do 

custo do serviço de transporte, e fosse garantido, em geral, a adequabilidade dos 

procedimentos de requisição ou prescrição aos normativos e demais regras aplicáveis 

ao transporte de utentes do SNS. 

No âmbito de um processo de inquérito relativo ao comportamento adoptado pelo 

Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE e, concretamente, o Hospital de Dona 

Estefânia, a ERS deliberou emitir uma instrução no sentido de garantir a execução de 

um procedimento administrativo objectivo, célere e transparente, que promovesse, em 

tempo útil, a análise e apreciação clínica a emitir sobre todos os pedidos de 

assistência médica no estrangeiro que lhe sejam apresentados, directamente pelos 

utentes ou seus legais representantes, ou pela DGS. 

Foi ainda emitida uma instrução à Unidade de Saúde Familiar (USF) de Pevidém e 

uma recomendação ao ACES Ave II – Guimarães/Vizela pela qual se concluiu que, no 

caso concreto do utente queixoso e nos demais de natureza semelhante, não se 

deveriam aplicar quaisquer regras ou orientações administrativas que determinassem 

a sua exclusão da lista do seu Médico de Família e o seu atendimento em consulta 

aberta, sob pena de violação do direito de acesso aos cuidados de saúde. 

Ainda sobre o presente temática do acesso aos cuidados de saúde, foi igualmente 

emitida uma recomendação às cinco ARS visando a adopção urgente de todas as 

medidas necessárias a garantir a identificação das unidades de cuidados primários 
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integradas no SNS onde se verificam situações de recusa, por profissionais médicos 

que aí exerçam funções, de avaliação médica e consequente emissão de atestados 

médicos que comprovem a situação física e mental dos utentes para fins como 

emissão ou renovação de cartas de condução. Recomendou-se também a adopção 

urgente de todas as medidas necessárias a garantir uma actuação unívoca e uniforme 

de todos os profissionais de saúde (em especial dos médicos de família) no que se 

refere à obrigação de emissão destes atestados. 

No que respeita à matéria de prevenção e correcção de práticas de rejeição 

discriminatória ou infundada de doentes foi emitida uma recomendação à ARS de 

Lisboa e Vale do Tejo, com vista a que esta entidade: procedesse à análise dos 

termos contratuais da convenção celebrada com o prestador convencionado prestador 

Clínica Médica do Bairro, Lda; suspendesse a publicitação do prestador enquanto 

“entidade apta à realização”, no que toca aos actos em relação aos quais remanescem 

dúvidas sobre a efectiva capacidade do prestador para os efectuar (ecografia 

obstétrica); e informasse a ERS do resultado do procedimento de avaliação que vier a 

implementar. 

Por último a ERS emitiu ainda três pareceres em matéria de defesa do acesso aos 

cuidados de saúde, tendo um deles sido solicitado pela ACSS, a pedido do Senhor 

Ministro da Saúde, para apreciação pela ERS do projecto de revisão das categorias de 

isenção e actualização de valores das taxas moderadoras. Tal parecer teve por base 

estrutural a análise empreendida pela ERS relativamente às medidas a adoptar no 

campo das taxas moderadoras e que já haviam sido anunciadas para cumprimento 

dos compromissos assumidos no âmbito da assistência financeira externa a Portugal, 

a saber, o aumento do valor das taxas moderadoras e a revisão das categorias de 

isenção, e que ademais constam do relatório da ERS sobre a “Análise da 

Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde”. 

Um segundo parecer versou sobre o projecto de “Regulamento Geral de Acesso ao 

Transporte não Urgente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde”, o qual foi remetido 

ao Senhor Secretário de Estado da Saúde. Propugnou-se que o texto sujeito à 

apreciação da ERS aparentava ser globalmente positivo, muito embora não deixassem 

de suscitar-se preocupações quanto a determinados aspectos, designadamente no 

que toca: à utilização das expressões “doente/utente”; à previsão de uma lista de 

patologias e/ou situações aparentemente fechada quanto ao que se considerem ser 

“situações clinicamente justificadas da necessidade de transporte”; e à indefinição 
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quanto à intenção de o Regulamento projectado pretender, ou não, revogar o 

Despacho que motivou, em parte, a intervenção regulatória da ERS. 

Finalmente, foi emitido um parecer sobre as taxas de saúde pública, dirigido a Sua 

Excelência a Ministra da Saúde, e no qual se concluiu que (a) deveria ser ponderada a 

integração dos actos de emissão de atestados médicos e de vacinação internacional 

no conceito de prestação de cuidados de saúde, e nessa medida ser-lhes aplicado o 

quadro legal das taxas moderadoras, com as legais consequências daí decorrentes; e 

(b) alternativa ou subsidiariamente, e caso se entendesse que os valores em questão 

correspondessem a taxas por serviços prestados, então justificar-se-ia, à luz dos 

princípios da adequação e proporcionalidade, a previsão de isenções em função da 

condição económica e social dos utentes para os actos de emissão de atestados 

médicos e de vacinação internacional. 

 

Estudo sobre a Caracterização do Acesso dos Utentes a Cuidados de Saúde 

Infantil e Juvenil e de Pediatria 

Durante o ano de 2011 foi concluído e publicado um estudo cujo objectivo era analisar 

o acesso dos utentes a cuidados de saúde infantil e juvenil e de pediatria, com foco no 

acesso dos utentes às consultas. No que se refere às consultas de saúde infantil e 

juvenil, destacou-se a ausência de barreiras significativas impeditivas ao acesso, 

tendo-se verificado que a distribuição geográfica da utilização adequa-se à distribuição 

geográfica da procura potencial, o que representa uma relação favorável à satisfação 

das necessidades dos utentes. Relativamente às consultas da especialidade de 

pediatria, embora se tenha constatado uma ampla cobertura dos pontos de oferta 

públicos e não públicos que oferecem consultas de pediatria, tendo em conta que 

cerca de 95% da população em idade pediátrica reside a menos de 30 minutos de um 

ponto de oferta, foram identificadas situações pontuais de problemas de acesso dos 

utentes às consultas de pediatria em estabelecimentos não públicos. Entre os 

problemas identificados destaca-se os tempos de espera pronunciados da marcação 

até à consulta, problemas no sistema de marcação de consultas, 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. 
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Estudo de “Análise do Impacto da Directiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 9 de Março de 2011, relativa ao Exercício dos Direitos dos 

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

Saúde Português”  

A Directiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 

2011, visa estabelecer regras para facilitar o acesso a cuidados de saúde 

transfronteiriços seguros e de elevada qualidade na UE, para assim assegurar a 

mobilidade dos doentes e promover a cooperação, entre os diferentes Estados-

membros. 

No exercício das suas atribuições e competências, a ERS elaborou um estudo sobre a 

referida Directiva, no qual são identificados os potenciais impactos da sua 

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

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

concorrência entre os prestadores de cuidados de saúde, bem como em termos 

económico-financeiros. 

A implementação da Directiva acarretará um desafio relevante para o sistema de 

saúde, para o SNS, e, em última instância, para a sociedade, sendo convicção 

assente no estudo elaborado que as dificuldades antecipadas poderão ser 

ultrapassadas e convoladas em melhoria da eficiência, equidade e sustentabilidade do 

sistema de saúde português. 

O Estudo esteve em processo audição pública até 31 de Julho de 2011, visando 

promover a participação e recolha de comentários a considerar aquando da 

elaboração da sua versão final, encontrando-se em fase de ponderação dos 

comentários formulados no período de discussão pública e de elaboração do relatório 

final, o que será concretizado após a realização de uma conferência dedicada ao 

tema, e que será promovida pela ERS em Abril de 2012 

 

Estudo sobre as condições de acesso, qualidade e concorrência no sector da 

prestação de tratamentos de Radioterapia 

Neste período iniciou-se um estudo sobre as condições de acesso, qualidade e 

concorrência no sector da prestação de tratamentos de Radioterapia, o qual será 

concluído durante o primeiro semestre de 2012. Este Estudo pretende avaliar o acesso 
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de todos os utentes aos cuidados nessa valência, o nível de concorrência existente 

entre os prestadores envolvidos, bem como os parâmetros de qualidade dos serviços 

prestados. 

 

2.3. Regulação económica 

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 

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

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

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. 
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Processos de inquérito relativos a questões de relações económicas 

No decurso do ano de 2011, foram abertos 15 processos de inquérito relativos à 

regulação das relações económicas, tendo sido igualmente tratados outros 16 

processos que transitaram de 2010. Destes 31 processos, 9 processos versavam 

sobre acordos ou convenções, 2 sobre facturação e 15 sobre a transparência nas 

relações económicas. 

Em 10 dos 21 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 do seu interesse fundamental à transparência no seu 

relacionamento com os prestadores de cuidados de saúde, quer ainda e, 

consequentemente, a sua liberdade de escolha. Assim sendo, foram emitidas 9 instruções, 

uma recomendação e um parecer. 

Das instruções emitidas, a primeira foi dirigida ao Instituto Cuf Diagnóstico e 

Tratamento, SA com o intuito de proceder à correcção do comportamento que 

consistia na emissão de facturas adicionais aos utentes vários meses após a 

prestação de cuidados de saúde. 

Ao Hospital Particular do Algarve, SA foi emitida uma instrução para a resolução de 

um problema de ausência de informação aos utentes sobre a existência de excepções 

ao âmbito de aplicação das convenções celebradas com a ADSE, designadamente no 

que se refere aos profissionais médicos abrangidos. 

Por seu turno, o HPP Lusíadas, SA foi objecto de três instruções, uma delas destinada 

a garantir aos utentes o direito à informação clara e transparente sobre os cuidados de 

saúde prestados e a prestar, bem como sobre a sua necessidade clínica e o(s) 

correspondente(s) preço(s), e para rever a facturação emitida à exponente em causa. 

Outra instrução visou a resolução de um problema da emissão de facturas a utentes 

diversos meses após as correspondentes altas. A terceira instrução visava a resolução 

de problema de desvios significativos (numa das situações relatadas, na ordem dos 

34%) do valor final a pagar por cirurgia, face ao orçamento e factura adicional enviada 

à utente após a alta. 

Foi igualmente emitida uma instrução ao Hospital Cuf Infante Santo, SA, no sentido do 

prestador garantir: (a) a prestação de informação a utentes ou potenciais utentes, 

designadamente sobre previsões de encargos ou orçamentos para potenciais futuros 

actos a prestar, com rigor e transparência, devendo comunicar ao utente os actos, 
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exames, consumíveis e fármacos, bem como os respectivos valores; (b) o respeito 

pelo direito à quitação integral e incondicional de todos os seus utentes que procedam 

à liquidação dos valores resultantes dos cuidados médicos recebidos, abstendo-se de 

proceder à emissão de facturas posteriores ao momento da alta dos utentes; (c) a 

anulação da factura emitida ao utente em causa, caso o mesmo não tivesse liquidado, 

ou, em alternativa, a devolução do respectivo pagamento, caso o utente já tivesse 

procedido ao pagamento da referida factura. 

Sobre questões relacionadas com convenções do SNS, foi emitida uma instrução à 

Sanfil – Casa de Saúde de Santa Filomena, SA e duas recomendações à ARS do 

Centro. A instrução emitida à Sanfil visou garantir a utilização da convenção por si 

detida para a prestação de cuidados de saúde a utentes do SNS no âmbito do Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), nas efectivas instalações 

convencionadas e que constam da respectiva ficha técnica, não permitindo a sua 

utilização por qualquer entidade terceira. Nesse âmbito, foi ainda emitida uma 

recomendação à ARS do Centro, enquanto entidade outorgante da convenção detida 

pela Sanfil – Casa de Saúde de Santa Filomena, SA para a realização de cuidados de 

saúde no âmbito do SIGIC, no sentido de aquilatar da concreta forma como vem 

sendo utilizada a convenção. 

Outra instrução foi dirigida ao Hospital dos SAMS, no sentido de resolução do 

problema de ausência de informação ao utente sobre os aspectos financeiros relativos 

à prestação de cuidados de saúde e nota ou cláusula inscrita nas facturas que se 

afigurava lesiva do direito à quitação. Assim foi emitida instrução para que o prestador 

(i) adoptasse procedimentos conformes à Recomendação emitida pela ERS, e dirigida 

aos prestadores privados de cuidados de saúde, relativa à prática de elaboração de 

orçamentos, bem como de facturação extemporânea e de ausência de informação aos 

utentes sobre o preço de actos; (ii) em respeito pelo dever de informação com rigor e 

transparência, adoptasse os procedimentos administrativos tidos por adequados a 

lograr comunicar aos utentes os actos, exames, consumíveis e fármacos, bem como 

os respectivos valores, que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados 

e cujo pagamento lhes seja exigível”, bem como que, (iii) sempre que não se afigure 

possível estimar a totalidade do valor dos actos, exames, consumíveis, bem como 

fármacos, que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados, informasse 

claramente tal situação, bem como advertisse expressamente os utentes da potencial 

relevância no custo total de tal impossibilidade de estimativa; e (iv) eliminasse de 
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forma imediata a cláusula “Do pagamento desta factura não resulta a impossibilidade 

de ficarem por liquidar quaisquer despesas que, a existirem, se facturarão”. 

Uma última instrução foi dirigida à Junta de Freguesia de São Pedro em Faro no 

sentido de resolução da falta de informação aos utentes sobre o valor dos cuidados de 

saúde prestados. Neste sentido foi emitida uma instrução para que a junta de 

Freguesia, (i) desse cumprimento à recomendação 1/08 da ERS, fazendo constar dos 

recibos emitidos, a descrição dos serviços prestados incluindo, indicação da actividade 

e, caso aplicável, especialidade em causa, bem como, a quantidade e denominação 

usual, completa e inteligível, na perspectiva do utente, dos actos praticados; (ii) 

garantisse em permanência o respeito pleno e não condicionado pelo direito à 

informação dos utentes; (iii) zelasse pela prestação de informação de forma atempada, 

completa, verdadeira e inteligível, com antecedência, rigor e transparência, sobre os 

cuidados de saúde prestados e a prestar, a sua necessidade clínica e o(s) 

correspondente(s) preços(s).  

Efectivamente, a ERS tomou conhecimento de diversas situações relativas: (i) à 

elaboração de orçamentos para a prestação de cuidados de saúde por parte dos 

operadores privados que motivaram intervenções regulatórias para defesa dos direitos 

e interesses legítimos dos utentes, nas quais os direitos e interesses legítimos dos 

utentes eram lesados por deficiente prestação de informação sobre os valores e 

serviços orçamentados, e sobre as condicionantes que poderiam ditar desvios no 

preço final face ao orçamentado; (ii) à emissão aos utentes quer de facturas adicionais 

àquela(s) que já havia(m) sido emitida(s) relativamente a um dado episódio de 

assistência, quer de facturas adicionais emitidas muito após a cessação da prestação 

dos cuidados de saúde em causa. Nesse sentido, o Conselho Directivo da ERS 

deliberou emitir uma 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 pretende 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. 

Numa outra situação decorrente de uma decisão da ARS do Centro de suspensão da 

convenção de um concreto prestador – Cliria – Clínica de Oiã – na sequência de um 

processo de fusão que essa entidade foi alvo, houve a necessidade de recomendar a 
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essa ARS a revogação imediata daquela sua decisão de suspensão da convenção 

outorgada no âmbito do SIGIC referente às instalações convencionadas da Cliria – 

Clínica de Oiã, por considerar que a mesma carece de fundamento à luz de um 

qualquer motivo de defesa de concorrência e ser lesiva do acesso dos utentes do 

SNS, bem como da sua liberdade de escolha. 

Foi ainda emitido um parecer referente à exposição da APAC – Associação 

Portuguesa de Analistas Clínicos e consequente comunicação à Autoridade da 

Concorrência. Tomou-se conhecimento da decisão da Direcção da APAC, de 

“aplicação imediata nos Laboratórios de análises clínicas associados na APAC [de 

taxas de serviços] que abranjam os preços de serviços prestados aos utentes e não 

contemplados nas tabelas em vigor quer da Convenção com o SNS quer em tabelas 

que envolvam outros subsistemas de saúde”, tendo sido comunicado à Autoridade da 

Concorrência a existência de indícios de eventual violação ao disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho. Foi ainda enviado um parecer à 

APAC evidenciando que um tal comportamento era contrário ao dever de respeito 

pelos preços convencionados, enquanto preços administrativos. 

Recorde-se mais uma vez que a intervenção da ERS, não se restringe à emissão de 

instruções, recomendações e pareceres. Em outros processos e não obstante ter-se 

procedido ao arquivamento dos processos considerou-se oportuno advertir os 

prestadores para o necessário cumprimento das suas obrigações. Assim, num dos 

processos o prestador HPP Lusíadas, SA sido instado para respeitar integralmente o 

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

devendo, para isso, e sempre que tal seja uma decorrência directa da relação 

estabelecida entre o prestador e os seus utentes, comunicar-lhes os actos, exames, 

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

previsivelmente prestados ou administrados e cujo pagamento lhes seja exigível. 

Ainda no que respeita às atribuições previstas no já referido artigo 37.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de Maio, recorde-se que incumbe à ERS pronunciar-se e emitir 

recomendações 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. 

Este mesmo diploma prevê ainda no seu artigo 47.º que a ERS pode intervir, a pedido 

ou com o consentimento das partes, na mediação ou conciliação de conflitos entre 
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estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e operadores do sector privado e 

social. 

Neste âmbito, e na sequência de solicitação da ARS do Norte e Escala Braga – 

Sociedade Gestora do Estabelecimento, SA, a ERS passou a exercer funções de 

mediador em diferendo relativo ao contrato de parceria público-privada do Hospital de 

Braga, tendo para o efeito dado início a dois processos de mediação, dirigidos à 

tentativa de resolução alternativa dos litígios que separam as partes. 

 

Estudo sobre a Organização e Desempenho das Unidades Locais de Saúde  

O estudo que havia sido realizado ainda durante o ano de 2010, apenas foi finalizado 

e publicitado, em 2011, no website da ERS. Recorde-se que em tal estudo se concluiu 

que, embora fosse expectável que da integração vertical através de Unidade Local de 

Saúde (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 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. 

 

Análise da Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde  

O estudo visou contribuir com uma actualização do enquadramento financeiro do SNS, 

para avaliar do impacto das medidas já assumidas pela República Portuguesa, bem 

como propor algumas outras que promovam a sustentabilidade financeira do SNS sem 

prejudicar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Na versão final do estudo 
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sobre a “Análise da Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde”, foram 

apresentadas estimativas relativas a alterações nos valores e nas isenções das taxas 

moderadoras, na taxa de crédito fiscal, nas transferências do Orçamento de Estado 

para os subsistemas públicos, para além de terem sido discutidas medidas adicionais 

ou alternativas, incluindo desde o aumento de impostos que visam alteração de 

comportamentos de risco para a saúde, com efeito redutor sobre a despesa em saúde 

no médio e longo prazo, até à criação de receitas adicionais especificamente afectas 

ao SNS. 

 

Estudo de Avaliação dos Centros Hospitalares 

Constituindo uma primeira avaliação dos Centros Hospitalares (CH), com base na 

realidade fáctica e legislativa tal como assumida no nosso SNS, o estudo visa 

contribuir para a reflexão sobre o papel dos CH hoje existentes. Com efeito, pretende-

se identificar os potenciais impactos da sua implementação, considerar o cumprimento 

dos objectivos tal como assumidos pelo legislador com a criação de cada um dos CH, 

bem como avaliar a sua eficiência. Concretamente, o objectivo do estudo consiste na 

aferição do cumprimento dos objectivos de melhoria de gestão que se pretendiam 

obter, e de uma efectiva complementaridade na prestação de cuidados (primários, 

secundários e, eventualmente, continuados) pelas diversas unidades integradas, com 

o seu potencial reflexo no acesso dos utentes residentes na área de influência de um 

CH, especialmente por comparação com os demais utentes do SNS. 

Neste sentido, foi realizado um relatório preliminar do estudo, tendo o mesmo sido 

remetido para o Ministério da Saúde, tendo-se seguidamente procedido à elaboração 

do relatório final para posterior publicação. Refira-se que em tal relatório se visou 

identificar potenciais impactos da implementação, considerar o cumprimento dos 

objectivos tal como assumidos pelo legislador com a criação de cada um dos CH hoje 

implementados, bem como a sua eficiência em termos económico-financeiros. 

 

Estudo para a Carta Hospitalar  

O estudo será concluído durante o ano de 2012, visando proceder ao levantamento e 

identificação da actual rede hospitalar, analisando-se a capacidade instalada e 

identificando-se as situações de desconformidade da oferta, por excesso ou defeito, 
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face à procura de cuidados de saúde. Dois relatórios preliminares foram já enviados 

para o Ministério da Saúde, em 15 de Julho de 2011 e 23 de Dezembro de 2011, 

avançando-se na elaboração do relatório final. 

 

2.4. Promoção e defesa da concorrência 

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

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. 

 

Colaboração com a Autoridade da Concorrência 

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

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

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

sendo da competência desta Entidade, bem como deve obrigatoriamente solicitar 

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

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

Com efeito, por solicitação da AdC, a ERS emitiu um parecer sobre a operação de 

concentração com a referência Ccent 35/2011 – 32 SENSES / Clínicas Dentárias. 

Tendo-se concluído, quanto aos impactos possíveis da operação projectada, que da 

mesma resultava uma não significativa redução do número de concorrentes efectivos 

e um residual aumento do grau de concentração, o qual não se encontrava, ademais, 

em nível preocupante, não resultando preocupações regulatórias de âmbito 

concorrencial. 
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A AdC solicitou ainda à ERS a emissão de parecer sobre a operação de concentração 

consistente na aquisição do controlo exclusivo da IDC BV, SA e, consequentemente, 

da sua subsidiária em Portugal, a IDC Lda, pela Fresenius Medical Care. Tendo 

concluído que de tal operação projectada resultam elevadas preocupações 

regulatórias e concorrenciais nos mercados geográficos das NUTS III do Grande Porto 

e de Oeste, a ERS transmitiu à AdC o seu entendimento desfavorável à operação de 

concentração. 

Porém, e atentas as já referidas elevadas preocupações regulatórias e concorrenciais 

relativas ao sector da hemodiálise, decidiu igualmente o Conselho Directivo da ERS, 

no âmbito das suas competências, emitir uma recomendação ao Ministério da Saúde e 

às ARS no sentido de promover mudanças na gestão das convenções do SNS que 

visem a aumentar a contestabilidade dos mercados de serviços de hemodiálise e 

reduzir as actuais preocupações referentes à elevada concentração verificada nos 

mercados. 

Concretamente, a ERS recomendou ao Ministério da Saúde que pondere, 

relativamente ao preço compreensivo para tratamentos de hemodiálise realizados a 

doentes crónicos em ambulatório, aplicável no âmbito das convenções do SNS, a 

transformação do mesmo enquanto preço administrativo fixo para preço máximo, 

permitindo aos prestadores que pretendam aderir ou renovar convenções com o SNS 

a apresentação de preços inferiores a tal preço máximo. 

De igual forma, e com vista a fomentar a transparência, a eficiência e a equidade do 

sector, em prol da defesa do interesse público, aqui incluído o bem público 

“concorrência”, e dos interesses dos utentes, a ERS recomendou às ARS que: (i) 

publicitem a listagem actualizada de todas as convenções para a prestação de 

cuidados na área da diálise em vigor, com indicação expressa das correspondentes 

datas de celebração, de duração e de (possível) renovação; e (ii) publicitem de forma 

expressa, com uma antecedência mínima de 12 meses da data de (possível) 

renovação de cada convenção, a possibilidade de prestadores alternativos poderem 

propor a adesão ao clausulado-tipo da convenção para a prestação de cuidados de 

saúde na área da diálise relativamente à mesma área geográfica da convenção em 

causa. 
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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 um processo de 

inquérito em 2011, sobre situações em que existiam indícios de práticas que poderiam 

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

que transitou de 2010. Ainda no âmbito da defesa da concorrência foram emitidos 5 

pareceres. 

Por intermédio da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, a ERS tomou conhecimento de uma 

exposição relativa à “[…] violação das regras legais relativas à convenções e, bem 

assim, do clausulado do contrato […] na medida em que estão a ser atendidos, nas 

instalações do CHMT, outros elementos que não apenas os doentes […]” do  Centro 

Hospitalar do Médio Tejo, EPE. Neste sentido foram instados o Centro Hospitalar do 

Médio Tejo, EPE, e os prestadores, CRT, – Centro de Radiologia de Tomar, Lda e 

Diamecom – Diagnóstico Médico Computorizado, SA no sentido de permanentemente 

garantirem o cumprimento do Contrato celebrado entre si, em respeito pela sã 

concorrência com os demais convencionados e pela liberdade de escolha dos utentes 

do SNS. 

Em resposta à solicitação da ARS de Lisboa e Vale do Tejo de uma avaliação em 

matéria de concorrência do pedido de convenção com o SNS para a prestação de 

serviços de diálise na região de Lisboa por parte de uma unidade de diálise, a ERS 

elaborou um parecer com a referida avaliação, em que concluiu não haver motivo para 

a não celebração da convenção, considerando os impactos sobre os graus de 

concentração dos mercados, o acesso e a liberdade de escolha dos utentes.  

Igualmente em resposta a uma solicitação desta ARS de uma avaliação em matéria de 

concorrência de um pedido de convenção com o SNS para a prestação de serviços de 

diálise na região de Lisboa, a ERS concluiu que (i) da atribuição de convenção ao 

operador para a prestação de serviços de diálise pela unidade de diálise privada 

pertencente à “Pluribus Diálise – Benfica, SA”, deveria resultar um impacto de 

diminuição no grau de concentração de mercado; e (ii) a nova unidade de diálise 

deverá resultar em maior acesso dos utentes a serviços de hemodiálise na NUTS III 

de Grande Lisboa, decorrente de um incremento da capacidade da oferta em novo 

ponto tendo-se alertado para o conteúdo da Recomendação da ERS enviada à ARS 

de Lisboa e Vale do Tejo, sobre a gestão das convenções do SNS no sector da 

hemodiálise. 
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Outro parecer foi emitido por solicitação do Senhor Ministro Saúde, versando sobre o 

comportamento assumido pela ANADIAL – Associação Nacional de Centros de 

Diálise. Em tal solicitação foi dado conhecimento à ERS do extracto de uma 

deliberação da ANADIAL, em reacção ao Despacho n.º 10569/2011, de 01 de Agosto, 

o qual determinou, em suma, a redução do preço compreensivo aplicável às 

convenções com o SNS no sector da hemodiálise. Assim sendo e analisado o teor de 

toda a documentação, a ERS emitiu um parecer no qual concluiu que, tendo já sido 

solicitada a apreciação da Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise, a 

monitorização acerca do eventual impacto clínico daquele despacho já se encontrava 

em curso junto da Comissão, sem prejuízo de a ERS pretender ser informada sobre as 

conclusões futuramente alcançadas. 

Foi igualmente solicitada à ERS, através do Gabinete do Ministro da Saúde, a sua 

contribuição no sentido de habilitar este Gabinete com elementos necessários à 

resposta à Pergunta dirigida por Deputados do Grupo Parlamentar do PSD ao Senhor 

Ministro da Saúde, relativa a preocupações diversas no âmbito do sector da 

hemodiálise. Assim, a ERS informou (i) da sua actividade no âmbito do licenciamento 

das unidades de diálise, enquanto unidades privadas de cuidados de saúde; (ii) da sua 

actuação relativamente ao sector da prestação de serviços de Hemodiálise; (iii) e da 

sua concreta actuação no sector da Hemodiálise no distrito de Portalegre.    

Por último, foi recepcionada pela ERS a exposição da Fundação Renal Portuguesa, 

relativa à concessão da exploração da unidade de diálise do Centro Hospitalar do Alto 

Ave, EPE Da análise do teor dos factos denunciados não resultaram elementos 

susceptíveis de comprovar um eventual comportamento que pudesse consubstanciar 

uma violação das regras da concorrência e/ou da liberdade de escolha dos utentes, 

considerando que: (i) relativamente às alegadas irregularidades no âmbito do 

Concurso Público de concessão de exploração da unidade de diálise do Centro 

Hospitalar do Alto Ave, EPE tal matéria não se inclui no âmbito das suas competências 

pelo que deverá ser analisada e dirimida pelos Tribunais; e (ii) no que se refere à 

eventual obrigatoriedade de requerer parecer prévio à ERS em questões de 

concorrência no âmbito de concursos de concessão de exploração, o Despacho n.º 

4652/2010 do Secretário de Estado da Saúde não se reveste de aplicabilidade, in 

casu, na medida em que o mesmo constitui uma alteração ao clausulado tipo da 

convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da diálise, e como tal 

apenas aplicável e este tipo de contrato. 
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Estudo sobre o acesso dos utentes a serviços de Medicina Física e de 

Reabilitação 

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

Física e de Reabilitação (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. 

No sentido de recolher comentários das entidades interessadas do sector, em 13 de 

Janeiro, foi enviado um relatório preliminar para a Associação Portuguesa de Médicos 

Fisiatras (APMF), para a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação 

(SPMFR) e para a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APF). Assim, foi 

estabelecido um período de discussão do relatório, aberto a estas entidades, até ao 

dia 15 de Fevereiro de 2011, no âmbito do qual a ERS recebeu comentários da APMF 

e da APF considerados na elaboração do relatório final. 

As conclusões constantes no referido relatório vão no sentido de 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. 

 

Estudo sobre a Concorrência no Sector da Prestação de Consultas de 

Ginecologia/Obstetrícia. 

Foi ainda publicado pela ERS, no cumprimento do seu plano de actividades e tendo 

em vista as suas incumbências, um relatório sobre a concorrência no sector da 

prestação de consultas de ginecologia/obstetrícia. O relatório apresenta 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 explicação dos preceitos metodológicos utilizados 

nos estudos de concorrência. Os resultados do presente estudo indicam 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 
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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. 

 

2.5. Actividades transversais 

2.5.1. Registo público de estabelecimentos 

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

um dos objectivos da actividade regulatória da ERS é velar pelo cumprimento dos 

requisitos do exercício da actividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados 

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

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

regulamentares necessários para o funcionamento dos estabelecimentos, 

sancionando o seu incumprimento. 

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

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

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

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

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

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

de constituir requisito necessário do funcionamento dos mesmos. 

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

ano, das entidades e estabelecimentos validamente registados. 

Assim, a 31 de Dezembro de 2011, encontravam-se registados 15.088 

estabelecimentos, detidos por 10.626 diferentes entidades. 
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Figura 2 – Evolução de entidades e estabelecimentos registados 
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O Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) é a aplicação 

informática onde se encontram os dados dos estabelecimentos registados. Local 

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

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

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

oficiosamente pelos próprios serviços da ERS. 

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

como principais actividades de movimento do SRER pode destacar-se, em 2011, a 

recepção de 1.313 pedidos de senha de identificação4, dos quais foram validados 

1.278, bem como o registo de 1.385 novos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, detidos por 1.198 entidades. Nesse mesmo período temporal foram ainda 

anulados 129 e recusados 6 e cessados 246. 

 

 

 

                                                
4
 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 5 – Evolução anual da actividade de registo 

 N.º Anual %∆ Anual 

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

Ent. Registadas 6.238 1.400 798 579 936 1.198 11.149 -78% -43% -27% 62% 28% 

Estab. Registados 11.308 2.256 1.254 926 1.140 1.385 18.269 -80% -44% -26% 23% 21% 

Pré-Registos 
validados 

9.438 775 1.016 751 1.192 1.278 14.450 -92% 31% -26% 59% 7% 

Pré-Registos não 
validados 

1.395 76 26 46 35 35 1.613 -95% -66% 77% -24% 0% 

Registos anulados 203 603 225 35 21 129 1.216 197% -63% -84% -40% 514% 

Entidades cessadas 0 58 155 228 211 246 898 - 167% 47% -7% 17% 

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

 

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 a esmagadora maioria dos prestadores de cuidados de saúde se 

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

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

Figura 5 – Evolução de novos registos  
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Na tabela seguinte, podemos verificar a evolução de novos registos por tipo de 

entidade e sua natureza, daí resultando, como é natural, que as entidades privadas, 

quer sejam colectivas ou singulares, são as que representam maior peso no total de 

novos registos. 

 

 

Registos anulados Entidades cessadas 
8

.5
4

6
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Tabela 6 – Novos registos por tipo e natureza de entidade 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Colectiva 4.490 8.546 968 1.703 568 927 474 801 786 963 936 1.089 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

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

Total 6.240 11.308 1.401 2.256 798 1.254 579 926 936 1.140 1.198 1.385 

 

No que diz respeito às diferentes tarefas de manutenção de registo, durante o ano de 

2011 foram tratados 1.022 requerimentos formulados pelas entidades reguladas. Estes 

incidiram essencialmente em “pagamento em prestações” e “cessação de actividade”. 

A tabela seguinte mostra a distribuição por tipo de proposta, estabelecendo a 

comparação com o ano anterior. 

Tabela 7 – Evolução do n.º de tarefas de manutenção de registo 

  2010 2011 ∆% 

Alterações ao Registo 108 187 73% 

Alterações ao registo por iniciativa da ERS 0 10  - 

Anulação de registo 21 128 510% 

Cancelar Execução Fiscal 0 11  - 

Cessação de entidades 215 218 1% 

Devolução de Execução Fiscal 1 2 100% 

Devolução de pagamentos 24 72 200% 

Devolução de pagamentos duplos 7 7 0% 

Isenção de taxas 10 12 20% 

Pagamentos fraccionados 250 340 36% 

Suspensão de actividade 9 15 67% 

Total 645 1.002 55% 

De acordo com o previsto no artigo 45.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio, verificando-se que determinado prestador não se registou voluntariamente, para 
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além do processo de contra ordenação, a ERS inicia também um procedimento de 

registo oficioso. Neste âmbito, no ano de 2011, foram instaurados 247 processos de 

registo oficioso. 

No que diz respeito à cobrança de taxas, a tabela seguinte mostra os valores cobrados 

em taxas de inscrição e manutenção durante o ano de 2011, comparando-os com 

período análogo de 2010. 

Tabela 8 – Valores das taxas de registo e manutenção em 2010 e 2011 

  2010 2011 ∆% 

Taxas de inscrição 935.975,00 € 1.091.988,17 € 17% 

Taxas de manutenção 5.850.654,19 € 5.778.127,67 € -1% 

Facilmente se constata que o esforço no acréscimo das fiscalizações e mesmo toda a 

reestruturação dos procedimentos e tarefas de registo resultou num aumento de cerca 

de 17% na cobrança de taxas de inscrição, logo novos registos. É igualmente de 

realçar que a conjuntura económica desfavorável que o país atravessa teve algum 

impacto negativo (-1%) na cobrança de taxas de manutenção, sendo certo que está a 

aumentar o número de entidades a cumprir planos de pagamento em prestações. 

O procedimento de notificação de todas as entidades que estavam em dívida com 

pagamentos no final Setembro, foi levado a cabo no final de Outubro. Assim, foram 

notificadas para o pagamento de taxas de manutenção em atraso, 2125 entidades 

privadas. O total da dívida ascendia aos 1.151.718,18€. 

Verifica-se que, das 2125 entidades notificadas, 1.765 (cerca de 83%) receberam com 

sucesso a nossa notificação, ao passo que 360 não levantaram o AR, tendo sido 

notificadas uma segunda vez.  

A dívida verificada no final de Setembro foi já cobrada em cerca de 61%, conforme se 

demonstra na tabela seguinte. 
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Tabela 9 – Estado da dívida das entidades notificadas 

Notificação Estado da dívida Total 

Devolvido 
 

Em dívida 208.604,13 € 

Pago 43.335,41 € 

Entregue 
 

Em dívida 241.153,01 € 

Pago 658.625,63 € 

Total  1.151.718,18 € 

 

2.5.2. Licenciamento de unidades privadas de saúde 

No âmbito do regime jurídico do licenciamento das unidades privadas de saúde, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro, a ERS tem a incumbência 

de criar e gerir um sistema de informação de apoio ao licenciamento. A sua gestão 

exige a execução de várias tarefas de apoio às pessoas sujeitas a licenciamento, bem 

como às diferentes ARS. A tabela seguinte mostra o número de licenças emitidas em 

2011, com o apoio directo da ERS. 

Tabela 10 – Estabelecimentos licenciados em 2011 

Tipologia N.º estabelecimentos 

Consultórios Dentários 3.500 

Centros de Enfermagem 122 

Unidades de Obstetrícia e Neonatologia 0 

Unidades de Medicina Física e Reabilitação 200 

Total 3.822 

 

2.5.3. 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. 
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No cumprimento do plano de actividade de fiscalização que havia sido previamente 

traçado a ERS realizou, durante o ano de 2011, 1.047 acções de fiscalização em 122 

concelhos, com o objectivo de recolher dados sobre os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde e aferir o cumprimento dos requisitos de funcionamento dos 

estabelecimentos onde prestem cuidados de saúde e do exercício daquela actividade. 

A cobertura geográfica destas acções de fiscalização é ilustrada no mapa da figura 6, 

onde se assinala a “vermelho” os concelhos visitados. 

Figura 6 – Cobertura geográfica das fiscalizações 

 

Foram ainda realizadas outras 8 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 102 
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fiscalizações, e no âmbito da realização de estudos sobre diversas temáticas foram 

levadas a cabo 43 acções de fiscalização. 

A actividade de fiscalização da ERS no ano de 2011 encontra-se sintetizada na tabela 

infra. 

Tabela 11 – Fiscalizações realizadas em 2011 

Tema da fiscalização Número % 

Legalidade do funcionamento dos estabelecimentos 1.047 87% 

Qualidade das instalações e dos serviços prestados 102 9% 

No âmbito de estudos com temáticas diversas 43 4% 

Acesso, concorrência e regulação económica 8 1% 

Total 1.200 100% 

 

2.5.4. Actividade sancionatória 

A ERS dispõe de poderes sancionatórios, previstos nos artigos. 51.º a 54.º do Decreto-

Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, bem como em outros diplomas legais que 

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

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

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

de reclamações), e do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro (licenciamento). 

Durante o ano de 2011, foram instaurados 287 processos de contra 

ordenação, dos quais 207 (72%) foram instaurados com apenas um infracção e 80 

(18%) com múltiplas infracções. Foram ainda executadas 16 ordens de suspensão 

imediata a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.  

A maioria do tipo de infracções diz respeito à simples ausência de registo (55%), 

sendo que cerca de 32% das infracções estão ligadas, de alguma forma, à não 

existência de Livro de Reclamações e outras obrigações relacionadas com o mesmo, 

que as entidades têm de cumprir. 

As suspensões imediatas do funcionamento de estabelecimentos relacionam-se, na 

sua maior parte, com a falta de habilitações para o exercício da prestação de cuidados 

de saúde e, em menor número, com a falta de requisitos de qualidade para o 

funcionamento do estabelecimento. 
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Tabela 12 – Processos de contra-ordenação instaurados em 2011 

 Infracção Número % 

Ausência de registo na ERS (art. 45.º n.º 2 e 51.º n.º 2 a)) 202 55% 

Inexistência de Livro de Reclamações 76 21% 

Não prestação de informação, ou prestação de informações falsas 28 8% 

Não envio de reclamação, para a ERS, no prazo de 10 dias úteis 19 5% 

Não facultou imediata e gratuitamente o Livro de Reclamações ao utente 14 4% 

Recusa de colaboração com a ERS 10 3% 

Violação de normativos relacionados com regime de licenciamento específico 6 2% 

Não tem afixado o letreiro do Livro de Reclamações 4 1% 

Não entrega do duplicado da reclamação ao utente 2 1% 

Falta de sinalização da interdição de fumar 1 0% 

Inexistência, no letreiro, da identificação e morada completa da ERS 1 0% 

Não afixação em local público e bem visível da certidão de registo na ERS 1 0% 

Total 364 100% 

Durante 2011, o Conselho Directivo da ERS decidiu 251 processos de contra-

ordenação. Em resultado de todas essas decisões, foram aplicadas 223 sanções, das 

quais 195 coimas e 27 admoestações. Terminaram em absolvição 19 processos de 

contra-ordenação. 

Tabela 13 – Processos de contra-ordenação decididos em 2011 

 Decisão Número % 

Absolvição 19 8% 

Admoestação 27 11% 

Apensado 2 1% 

Arquivamento liminar 7 3% 

Pagamento Voluntário da Coima 1 0% 

Sanção pecuniária 195 78% 

Total 251 100% 

O valor total das coimas aplicadas ascendeu a 195.700 €, variando as coimas entre os 

500 € e os 30.000 €. 
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2.5.5. Atendimento ao público 

No âmbito da referida actividade de atendimento ao público foram prestados inúmeros 

esclarecimentos, quer pessoalmente nas instalações da ERS, quer por via telefónica, 

postal ou electrónica, maioritariamente sobre matérias relacionadas com o registo e 

com o licenciamento de unidades privadas de saúde. 

O sistema de gestão de chamadas da ERS registou a actividade que se resume na 

tabela seguinte.  

Tabela 14 – Atendimento telefónico em 2011 

Assuntos Visados N.º telefonemas % do total 

Apoio Geral 299 3% 

Licenciamento 3260 31% 

Pagamentos e Certidões 1.864 18% 

Registo 5.149 49% 

Total 10.572 100% 

Adicionalmente foram realizados, durante o ano de 2011, nas instalações da ERS 

1.051 atendimentos presenciais neste âmbito. 

A este atendimento relacionado com o registo de prestadores na ERS, acrescem ainda 

2.140 atendimentos telefónicos relativos a questões no âmbito de processos de 

reclamação em curso ou meros pedidos de informação relativo às mais variadas 

matérias. 

 

3. Outras actividades 

3.1. Instrumentos e metodologias de trabalho 

Todos os anos a ERS procura desenvolver instrumentos e metodologias de trabalho 

que potenciam a sua capacidade de intervenção no sector da saúde, e que garantem 

uma utilização eficiente dos seus recursos humanos e materiais. Durante o ano de 

2011 deu-se continuidade a esse desenvolvimento, apostando-se nomeadamente na 

formação especializada dos colaboradores, interna e externa, que permita aumentar a 

sua capacidade de desempenho e eficiência nas funções de regulação. Inserem-se 
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também neste âmbito outras actividades destinadas à melhoria dos processos de 

gestão interna da ERS. 

 

Formação interna e externa 

Em 2011, 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 sua actividade regulatória. 

Nesse sentido foram financiadas um total de 12 formações externas, de que 

beneficiaram 16 colaboradores, incluindo cursos de pós-graduação, cursos práticos, 

mestrados, doutoramentos e outras formações com temáticas relevantes para as 

actividades desta Entidade, num total de, aproximadamente, 1.162 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 e qualidade. 

Durante 2011 foi ainda desenvolvida uma formação interna subjacente à temática “A 

qualificação de auditores internos”, no âmbito da avaliação da qualidade dos cuidados 

de saúde, destinada a 10 colaboradores da ERS, com a duração de 40 horas. 

 

Consultoria aos processos organizacionais da ERS 

Com o intuito de incrementar os níveis de eficiência do funcionamento da ERS, em 

2011 uma equipa da Universidade de Aveiro realizou um trabalho de consultoria 

externa onde se analisaram os processos organizacionais da ERS. Esta acção 

permitiu a identificação de constrangimentos e estrangulamentos processuais e a 

identificação de oportunidades na cadeia de valor da organização. 

No seguimento e em consequência deste trabalho, foi organizada internamente uma 

equipa de trabalho que analisou as conclusões do relatório da Universidade de Aveiro 

e propôs medidas concretas para melhorar os processos da ERS, produzindo assim 

um documento de apoio à decisão pelo Conselho Directivo. 

 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2011 51 

Sistema de informação da ERS 

Uma vez que a informação é a matéria mais importante sobre a qual assenta toda a 

actividade da ERS, o seu Sistema de Informação é um instrumento fundamental ao 

bom funcionamento da organização. 

Neste âmbito, em 2011 revelou-se prioritário proceder à modernização do parque 

informático e à dotação de vários postos de trabalho do necessário hardware 

informático. Foram também renovados alguns elementos nevrálgicos do Sistema de 

Informação da ERS como, por exemplo, o servidor de armazenamento de dados, 

crucial para a definição de uma política de  backups que garanta a segurança e  

armazenamento de todos os dados, ou a instalação de um novo sistema de 

virtualização, e à migração de todas as máquinas virtuais do anterior sistema. 

Adicionalmente, e não menos importante, ao longo de 2011 o SRER foi sujeito a 

variadas alterações quer no que respeita ao seu back office, quer no que concerne ao 

seu interface com o público em geral e regulados em particular. 

Destacam-se as seguintes melhorias realizadas ao logo de 2011: 

 Adaptação do Sistema à nova Portaria n.º 52/2011, de 27 de Janeiro; 

 Criação de novos campos no front office da entidade (logótipo da entidade, foto 

da fachada do estabelecimento, informação sobre acordos e convenções) 

 Agilização do mecanismo de importação de “colaboradores” das entidades 

reguladas; 

 Criação de alertas para correcção de dados;  

 Informatização dos Processos Administrativos de Suspensão; 

 Informatização dos Processos de Registo Oficioso; 

 Melhorias ao fluxo de Processos de contra-ordenação; 

 Implementação de módulo de Inquéritos direccionados a estabelecimentos ou 

serviços; 

 Adaptação de ferramentas de Business Intelligence ao SRER.  
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Comunicação interna 

Mecanismos efectivos e eficazes de comunicação interna são uma característica 

essencial para o bom funcionamento de instituições que, como a ERS, têm na 

informação o activo mais importante. 

Nesse sentido, em 2011 iniciou-se a elaboração de relatórios de periodicidade 

quadrimestral sobre as actividades de regulação da ERS, divulgados internamente 

junto de todos os colaboradores. 

Também no âmbito da comunicação interna da ERS, em 2011 iniciou-se a publicação 

de newsletters mensais, a comunicação interna das deliberações do Conselho 

Directivo e a realização de reuniões bimestrais do Conselho Directivo com todos os 

técnicos superiores. 

 

3.2. 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. 

Nesse âmbito, a ERS realizou em 16 de Setembro de 2011, na cidade do Porto, o seu 

primeiro Fórum anual. Com este evento, pretendeu-se proporcionar um espaço de 

troca de experiências e de saberes entre instituições, organizações, personalidades, 

investigadores e profissionais, sobre o sector da saúde e da regulação, de forma 

transversal, sem esquecer a prestação de informação aos cidadãos. O I Fórum ERS, 

ao qual assistiram cerca de 500 pessoas, foi dedicado ao tema central “O Percurso da 

Regulação Independente da Saúde”, que permitiu acomodar diversos painéis com 

temáticas diferentes mas que partilharam este fio condutor da regulação e da saúde.  

Ainda durante o Fórum de Setembro de 2011, a ERS apresentou o primeiro número 

dos “Textos de Regulação da Saúde”, publicação de periodicidade anual destinada a 
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divulgar, sobretudo, nos meios técnicos e académicos, uma selecção de alguns dos 

estudos elaborados pela ERS, e cujo objectivo radica na preocupação com a 

transparência e a prestação de contas. O livro já publicado reporta-se ao ano de 2010, 

reunindo estudos de três das áreas mais relevantes em que a actuação da ERS incide 

– acesso, concorrência e qualidade. 

Em Novembro de 2011 a ERS participou na 12.ª Conferência da EPSO – European 

Partnership for Supervisory Organizations in Health Services and Social Care. A EPSO 

é um grupo de organizações governamentais e não governamentais em países 

europeus que têm responsabilidades de regulação, de supervisão, de monitorização 

ou de acreditação sobre os sectores da Saúde e do serviço social. O objectivo desta 

organização é a criação de um fórum de ligação entre entidades reguladoras, onde se 

possam trocar e discutir experiências e conhecimentos sobre boas e más práticas na 

actividade de regulação e supervisão, e proporcionar trabalhos conjuntos com vista à 

melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e serviço social. No seguimento da 

participação na conferência, a ERS tornou-se membro desta plataforma, que conta já 

com instituições de 18 países. 

Nos últimos meses de 2011 a ERS procedeu a uma profunda reformulação do seu 

portal de Internet, com o objectivo de proporcionar uma melhor e mais profícua 

experiência ao utilizador. 

O novo Portal, lançado já em Fevereiro de 2012, mantém o mesmo endereço 

electrónico (http://www.ers.pt) e apresenta um desenho aperfeiçoado e modernizado, 

que contribui para uma navegação mais simples e intuitiva. A disponibilização de 

serviços e informação dedicados aos diferentes públicos – utentes, prestadores e 

comunicação social – é agora mais notória e acessível por meios distintos, já que a 

ERS também está presente nas redes sociais, possuindo uma página no Facebook. O 

novo portal da ERS inclui ainda uma versão em inglês, assim como a possibilidade de 

tradução online para outras línguas. 

Finalmente, 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 2011, 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. 
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Concretamente, a ERS esteve representada pelo Presidente do Conselho Directivo 

nos seguintes eventos: 

 Participação no programa “Domínio Público”, Porto Canal, 6 de Janeiro de 2011, 

Porto; 

 Reunião no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do 

Porto, 13 de Janeiro de 2011, Porto; 

 Workshop AIBILI, Avaliação de Tecnologias de Saúde em Portugal: perspectivas, 

21 de Janeiro de 2011, Coimbra; 

 Tomada de posse do Bastonário da Ordem dos Médicos, 28 de Janeiro de 2011, 

Lisboa; 

 Assembleia-Geral da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, 8 de 

Fevereiro de 2011, Lisboa; 

 Sessão Solene do Dia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 23 de 

Fevereiro de 2011, Porto; 

 2.ª Conferência Regulação e Inovação, Sociedade Portuguesa para a Qualidade 

na Saúde, 4 de Março de 2011, Porto; 

 Master Class “Improving the Hospital Performance in Economic Crisis”, Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, 22 de Março de 

2011, Lisboa; 

 III Congresso do Sistema de Saúde Português – Falar Saúde, Associação 

Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde, 24 de Março de 2011, Porto; 

 Seminário “Pharmacoeconomics and Healthcare Economics”, Universidade de 

Aveiro, 28 de Abril de 2011, Lisboa; 

 Debate (programa Antena Aberta) “Saúde e o Futuro”, Antena 1, 4 de Maio de 

2011, Coimbra; 

 Debate “Bolonha nas Ciências e Tecnologias da Saúde”, Instituto de Investigação 

e Formação Avançada em Ciências e Tecnologias da Saúde da Cooperativa de 

Ensino Superior, Politécnico e Universitário, 5 de Maio de 2011, Porto; 
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 Apresentação do “Relatório Mundial de Saúde 2010” em língua portuguesa, 

Secretariado Executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, 9 de 

Maio de 2011, Castelo de Vide; 

 Conferência “Portugal 2011 – O Estado da Nação”, Correio da Manhã, 12 de Maio 

de 2011, Lisboa; 

 VII Conferência Estatística e Qualidade na Saúde, Escola Superior de Tecnologia 

de Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, 20 de Maio de 2011, Lisboa; 

 1st Lisbon International Meeting on Quality and Patient Safety, Escola Nacional de 

Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e Escola Superior de Tecnologia 

de Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, 27 de Maio de 2011, Lisboa; 

 III Congresso da Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Enfermeiros, 3 de Junho de 

2011, Lisboa; 

 Ciclo de Conferências INA “E agora, Portugal?” – 2ª Conferência, Instituto Nacional 

de Administração, 15 de Junho de 2011, Oeiras; 

 Lançamento do livro “Reformar os Sistemas de Saúde no contexto da 

reestruturação do Estado providência”, Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 

Universidade Nova de Lisboa, 21 de Junho de 2011, Lisboa; 

 25.º Aniversário da Associação Portuguesa da Economia da Saúde, 8 de Julho de 

2011, Lisboa; 

 I Curso de Jornalismo em Saúde, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 

Hospitalar, 26 de Setembro de 2011, Lisboa; 

 Conferência/Colóquio do XIV PADIS – Programa de Alta Direcção de Instituições 

de Saúde, AESE – Escola de Direcção de Negócios, 27 Setembro a 13 de 

Dezembro de 2011, Lisboa; 

 Conferência “As prioridades do diagnóstico e cuidados de saúde precoces para a 

infecção pelo VIH no contexto de crise em Portugal”, VIH Portugal, 30 de Setembro 

e 1 de Outubro de 2011, Lisboa; 

 12.ª Conferência Nacional de Economia da Saúde, Associação Portuguesa de 

Economia da Saúde, 13 a 15 de Outubro de 2011, Lisboa; 
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 XVI Jornadas José de Mello Saúde – Qualidade e Segurança na Saúde, José de 

Mello Saúde e Universidade Católica Portuguesa, 21 de Outubro de 2011, Porto; 

 Cerimónia de Tomada de Posse dos Conselhos Directivos das Administrações 

Regionais de Saúde, 25 de Outubro de 2011, Lisboa; 

 X Fórum CEDIPRE, Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, 8 de 

Novembro de 2011, Coimbra; 

 Sessão de Abertura do XX Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, 11 de 

Novembro de 2011, Lisboa; 

 Congresso Nacional de Educação Médica, Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto, 26 de Novembro de 2011, Porto; 

 Seminário “Uma nova Política de Saúde? Que Actores?”, Universidade Católica 

Portuguesa, 26 de Novembro de 2011, Porto. 
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4. Recursos mobilizados 

4.1. Recursos humanos 

Em 31 de Dezembro de 2011, a ERS tinha ao seu serviço 51 colaboradores, não se 

tendo verificado a saída de qualquer colaborador durante o ano. Durante todo o ano 

manteve-se a exercer funções em outra entidade pública uma colaboradora 

pertencente ao quadro de pessoal da ERS.  

Relativamente a admissões, em 2011 recrutou-se, mediante os adequados processos 

de selecção, 3 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 2011, e com vista à constituição de núcleos de consultoria técnica 

especializada, foi mantida a colaboração de 2 enfermeiros, um dos quais através de 

protocolo celebrado com o Hospital de São João, EPE, e outro cedido pelo Centro 

Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde. 

 

4.2. Recursos materiais 

Ao nível da mobilização de recursos materiais durante 2011, a ERS continuou a 

efectuar desenvolvimentos informáticos para adequação do seu SRER, 

nomeadamente às necessidades derivadas da Portaria nº 52/2011, de 27 de Janeiro, 

bem como para melhorar todo o processo de registo obrigatório dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, nomeadamente hospitais, clínicas, centros de 

saúde, laboratórios de análises clínicas, termas e consultórios. 

Foi ainda criado um novo portal de Internet e Intranet, com base numa solução de 

conteúdos, com base em software livre e tecnologias open-source, nomeadamente 

sistemas operativos GNU/Linux, para além da sua melhoria e modernização. 

Face ao crescente aumento de fiscalizações levadas cabo pela ERS, tornou-se 

necessária a aquisição de duas viaturas ligeiras de passageiros de serviços gerais, 

precedida dos competentes despachos de autorização. 
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Nas instalações da ERS procedeu-se à criação e instalação de uma sala de reuniões 

com o necessário apetrechamento, através da aquisição de mobiliário. Procedeu-se 

ainda à recuperação do hall de entrada do rés-do-chão.  

Ainda durante o ano de 2011, a ERS prosseguiu com a substituição programada de 

alguns servidores e computadores que estavam na sua capacidade máxima de 

utilização ou em fim de vida útil, reflectindo-se negativamente na performance dos 

serviços disponibilizados e de utilização. Com vista a melhorar a eficiência, o controlo 

e a redução dos custos com fotocópias e impressão, a ERS procedeu à aquisição de 

duas fotocopiadoras multifunções (cópia, impressão e digitalização). 

 

4.3. Recursos financeiros 

No tocante aos recursos financeiros, o Conselho Directivo da ERS continuou a não 

usar o duodécimo da receita de Orçamento de Estado, tal como vinha acontecendo 

desde Agosto de 2006, uma vez que a suas receitas próprias se tem mostrado 

suficientes para fazer face às suas despesas. 

Enquanto organismo público dotado de autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, a ERS arrecadou as suas receitas próprias, provenientes das taxas 

de registo de prestadores de cuidados de saúde (taxa de inscrição e taxa de 

manutenção do registo dos prestadores de cuidados de saúde), e da cobrança de 

coimas aos prestadores de cuidados de saúde, por depósito em contas bancárias 

dedicadas e abertas no Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP), respeitando, 

assim, o princípio de unidade de tesouraria do Estado, consagrado no Decreto-Lei n.º 

191/99, de 5 de Junho. 

De facto, a rede de cobranças do Estado, que se destina a todos os organismos com 

elevado volume anual de documentos cobrados, permitiu uma eficaz gestão e controlo 

dos recebimentos através da utilização do documento único de cobrança (DUC), 

contando inúmeros locais de cobrança, com cobertura territorial e suporte tecnológico 

assinalável, designadamente a rede de caixas automáticas Multibanco, estações dos 

CTT, e os balcões das instituições bancárias aderentes. 

Em 2011, 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 
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proveniente das coimas aplicadas revertem a favor dos cofres do Estado, nos termos 

do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de 

Maio. 

Na sequência do Despacho nº 45/2011, do Senhor Secretário de Estado da Saúde, 

foram entregues aos cofres do Estado 15% do saldo de gerência acumulado de 2009 

e o saldo de gerência relativo ao ano de 2010, no valor global de 4.021.904 €. 
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5. Avaliação final 

A actual conjuntura em que se desenvolve o sector da prestação de cuidados de 

saúde em Portugal impõe elevadas exigências a todos os seus intervenientes, 

desde o Estado até aos utentes, passando pelas redes públicas e privadas de 

prestadores, pelos profissionais de saúde e pelas instituições públicas de gestão e 

regulação do sistema de saúde. 

Neste contexto, a ERS tem procurado adoptar um papel de elemento estabilizador 

no nem sempre fácil relacionamento entre todos estes agentes, contribuindo para 

o necessário equilíbrio entre a garantia da qualidade e segurança dos cuidados e a 

defesa do direito de acesso aos cuidados de saúde, e a eficiência na gestão dos 

recursos públicos afectos à saúde. 

Esta tarefa tem passado, concretamente, por manter um elevado nível de 

diligência e qualidade no tratamento da sua actividade processual corrente, e na 

realização de estudos e pareceres sobre importantes temáticas com o intuito de 

proporcionar aos decisores políticos toda a informação necessária, e por continuar 

a dar aos utentes dos serviços de saúde mais e melhor informação para que estes 

possam conhecer todos os seus direitos e deveres. 

O sucesso da ERS, enquanto entidade independente e equidistante relativamente 

a todos os interesses do sector, assenta grandemente na sua capacidade de 

merecer a confiança do Estado, da administração pública, do mercado, das 

profissões e, em especial, dos utentes do sistema de saúde. 

Com esse fito, em 2011 teve lugar o I Fórum ERS e foi publicado o primeiro 

número dos “Textos de Regulação da Saúde”, ambos representando importantes 

elementos de comunicação bidireccional da ERS com os seus variados públicos. 

Mas a confiança de todos os agentes do sector da saúde exige também que a 

ERS continue a posicionar-se na sociedade, à semelhança do que sempre fez, 

com uma actuação objectiva, transparente, pertinente e compreensível, não se 
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desviando daquilo que é a sua missão essencial: garantir a defesa dos interesses 

e direitos dos utentes dos cuidados de saúde. 

Porto, 30 de Março de 2012 
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