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1. Nota introdutória 

1.1. Apresentação 

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

administrativa independente que tem por missão a regulação da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos previstos no 

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

No âmbito da orientação e gestão da ERS, compete ao seu Conselho Diretivo, 

conforme disposto no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), do mesmo diploma, elaborar o 

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

responsabilidade pública previstas no artigo 57.º. 

Cumpre realçar que o presente Relatório de Atividades é elaborado e apresentado 

num momento em que o quadro jurídico aplicável à ERS está prestes a ser revisto, em 

resultado de um processo iniciado com a aprovação da lei-quadro das entidades 

administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos 

setores privado, público, cooperativo e social (Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto). 

Este relatório apresenta uma breve descrição dos estudos, pareceres, instruções e 

recomendações que foram publicadas. A versão integral destes documentos encontra-

se disponível na página da ERS na internet, em www.ers.pt. 

 

1.2. Breve análise conjuntural 

A política de saúde em Portugal, em 2013, continuou a ser condicionada pelos 

mesmos fatores de pressão dos últimos anos, designadamente de ordem demográfica, 

social, economia e financeira, política e tecnológica. 

Nas políticas implementadas em 2013, assume particular relevo, do ponto de vista da 

regulação, o foco colocado no relacionamento contratual entre o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e os operadores de natureza privada e social, pontuando como centrais 

nesta área a aprovação do novo regime de convenções do SNS (cfr. Decreto-Lei n.º 

139/2013, de 9 de outubro) e do quadro legal de articulação entre o SNS e as 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) (cfr. Decreto-Lei n.º 138/2013, 

de 9 de outubro). 

Também com incidência sobre o sector privado da prestação de cuidados de saúde, 

observou-se ao longo de 2013 a extensão do regime de licenciamento de unidades 

privadas de saúde a novas tipologias de estabelecimentos. 

No que toca aos desafios colocados ao nosso sistema de saúde pelo contexto de 

integração europeia, assume relevo o final do prazo, em 25 de outubro de 2013, para 

a transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva 2011/24/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9/03/2011, sobre o exercício dos direitos de 

acesso a cuidados de saúde transfronteiriços. E o único avanço que se conhece 

relativamente a esta matéria é um anteprojeto de lei que visa concretizar a 

transposição, colocado pelo Governo em consulta pública durante o mês de novembro 

de 2013. 

Finalmente, importa assinalar que o ano de 2013 foi particularmente relevante no que 

concerne à afirmação da regulação independente em Portugal. Com a aprovação da 

lei-quadro das entidades reguladoras (Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto), 

estabeleceram-se os princípios e as normas por que se regem as entidades 

administrativas independentes com funções de regulação e de promoção e defesa da 

concorrência. Genericamente, as alterações produzidas no quadro legal que até agora 

emoldurava a atuação das entidades reguladoras em Portugal apontam no sentido de 

uma clarificação dos poderes e âmbito dessa atuação, de um efetivo reforço da 

independência das entidades reguladoras, e ainda, um incremento da sua 

responsabilização pública. 

 

1.3. Missão e atribuições 

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

missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

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

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

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

dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e transparência das relações 

económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 
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De forma mais concreta, são objetivos da atividade regulatória da ERS velar pelo 

cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos 

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

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

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

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

Autoridade da Concorrência (AdC). 

Estão sujeitos à regulação da ERS todos os estabelecimentos prestadores de 

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

independentemente da sua natureza jurídica, excetuando-se os estabelecimentos 

sujeitos à regulação específica do Infarmed, I.P. 

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

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

legítimos dos utentes de cuidados de saúde em Portugal. 
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2. Atividades de regulação desenvolvidas em 2013 

2.1. Garantia dos direitos dos utentes 

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

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

garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. 

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

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

nomeadamente através da avaliação dos padrões e indicadores de qualidade 

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

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

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

operadores. 

 

2.1.1. Avaliação dos serviços prestados 

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

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

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

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

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

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

 

SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

Com o objetivo de garantia dos direitos dos utentes e dando cumprimento a uma 

imperativo legal, a ERS tem vindo a dar continuidade ao desenvolvimento do SINAS.  

O modelo de avaliação da qualidade global preconizado pelo SINAS é composto por 

diversas dimensões da qualidade, especificamente desenvolvidas para e adaptadas à 

avaliação de diferentes tipologias de prestadores de cuidados de saúde, a saber o 
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SINAS@Hospitais (dedicado à avaliação dos estabelecimentos hospitalares) e o 

SINAS@Saúde.Oral (prestadores de cuidados de saúde oral).  

No âmbito do SINAS@Hospitais, foi possível contar com publicação de resultados em 

quatro das cinco dimensões preconizadas para este módulo do SINAS. Relativamente 

à avaliação da dimensão “Excelência Clínica”, foram efetuadas, conforme previsto, 

duas publicações de resultados (abril e dezembro), as quais abrangeram os 

procedimentos/diagnósticos das seguintes áreas: Ortopedia [Artroplastias da Anca e 

do Joelho e Correção Cirúrgica da Fratura Proximal do Fémur], Ginecologia 

[Histerectomias], Obstetrícia [Partos e Cuidados Pré-natais], Pediatria [Neonatologia e 

Pneumonia], Neurologia [Acidente Vascular Cerebral] Cardiologia [Enfarte Agudo do 

Miocárdio] e Cirurgia de Ambulatório. Ocorreu ainda em 2013 a primeira publicação de 

resultados relativos a Cirurgia Geral [Cirurgia do Cólon], Angiologia e Cirurgia Vascular 

[Cirurgia de Revascularização Arterial], Cirurgia Cardíaca [Cirurgia de 

Revascularização do Miocárdio e Cirurgia Valvular e outra Cirurgia Cardíaca não 

Coronária] e Unidades de Cuidados Intensivos. As publicações efetuadas reportaram-

se a episódios com período de alta entre 01/01/2012 a 31/12/2012.  

Ainda no âmbito da dimensão “Excelência Clínica” do módulo SINAS@Hospitais, 

iniciou-se o processo de estudo, seleção e definição de indicadores para novas áreas 

clínicas as quais serão adicionadas à avaliação: Radiologia, Dor Aguda e 

Tromboembolismo Venoso. 

Quanto às dimensões “Segurança do Doente”, “Adequação e Conforto das 

Instalações” e “Focalização no Utente”, os instrumentos de recolha de informação 

foram revistos, visando acolher novas realidades e uma nova recolha foi efetuada, 

visando a atualização da avaliação. Quanto à avaliação da dimensão “Satisfação dos 

Utentes”, foram iniciados os procedimentos legais necessários à aquisição de serviços 

técnicos para a concretização desta avaliação, a qual assentará em estudo de 

inquérito de satisfação. 

Foi preparado, e dado cumprimento na íntegra, o plano de auditorias previsto para 

2013, o qual se debruçou sobre todas as dimensões já avaliadas pelo 

SINAS@Hospitais. Foram ainda realizadas reuniões de trabalho e de esclarecimento 

junto de alguns estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incidindo sobre o 

modelo e a metodologia de avaliação utilizados no SINAS@Hospitais, bem como 

visando auxiliar os prestadores na interpretação dos resultados das avaliações já 

publicadas. 
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Presentemente, este módulo de avaliação do SINAS envolve 162 estabelecimentos 

hospitalares, sendo de referir que, até à data, a integração de prestadores neste 

sistema de avaliação tem sido um processo de carácter voluntário. 

No que respeita ao módulo do SINAS dedicado à avaliação dos prestadores de 

cuidados de saúde oral – SINAS@Saúde.Oral –, procedeu-se, em agosto de 2013, à 

primeira publicação dos resultados da avaliação nas dimensões de “Registo e 

Licenciamento”, “Organização e Procedimentos”, “Segurança do Doente” e 

“Adequação e Conforto das Instalações”. 

A ERS convidou a participar na primeira avaliação do SINAS@Saúde.OraI cerca de 

4.000 prestadores de cuidados de saúde, tendo-se submetido à avaliação de cariz 

voluntário 20% dos prestadores. Foi dado início ao plano de auditorias decorrente da 

publicação efetuada.  

Ainda em 2013 foram retomados os trabalhos visando a incorporação, neste módulo 

do SINAS, de uma nova dimensão da qualidade, a “Excelência Clínica”. 

Refira-se ainda que, em agosto de 2013, foi celebrado entre a ERS e a Ordem dos 

Médicos, um protocolo de colaboração no âmbito do SINAS, o qual visa consolidar um 

processo de envolvimento entre estas duas instituições, contribuindo para que, no 

SINAS, se garanta da melhor forma o rigor científico e técnico.   

De salientar ainda a apresentação do SINAS, sob diferentes formas, em vários 

congressos e conferências nacionais e internacionais, dos quais se destaca a 

apresentação de um poster no 3.º Congresso de Qualidade na Saúde e Segurança do 

Doente e a apresentação de um poster na 30.ª Conferência Internacional da ISQUA – 

The International Society for Quality in Health Care. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de garantia dos direitos dos utentes 

e da qualidade dos serviços prestados 

Algumas questões colocadas nas exposições e reclamações recebidas, ou que 

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

análise, particularmente relevantes no âmbito da garantia dos direitos dos utentes e da 

qualidade dos serviços prestados, sendo portanto merecedoras de uma atenção 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 7 

especial, e que podem ser divididas em quatro subgrupos de matérias, seguidamente 

melhor identificadas. 

Assim, quanto a questões relacionadas com direitos dos utentes e qualidade dos 

cuidados de saúde prestados foram abertos 21 novos processos de inquérito e 

decididos 22 processos. 

Desses 22 processos de inquérito terminados durante o ano de 2013, nove foram 

arquivados por não se ter verificado qualquer violação dos direitos dos utentes ou 

incumprimento de uma norma ou procedimento relativo à qualidade da prestação dos 

cuidados de saúde, três foram reencaminhado para a Ordem dos Médicos, por 

versarem sobre matérias da competência daquela instituição, um processo deu origem 

à abertura de processo de contraordenação e de processo administrativo de 

suspensão, três foram arquivados por o prestador em questão ter corrigido e 

adequado o seu comportamento ao quadro legal em vigor ou ao entendimento 

regulatório da ERS, três deram origem à emissão de recomendações e três à emissão 

de instruções. 

Num desses processos de inquérito foi emitida uma recomendação ao Hospital de 

Santarém, E.P.E., relativamente aos seus serviços farmacêuticos, destinada a dar 

cumprimento às recomendações vertidas no relatório n.º 1/2013, emitido pelo Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., e que resultou da verificação de 

algumas irregularidades tanto a nível do ambiente térmico, sob o ponto de vista do 

conforto, como da contaminação do ar por agentes químicos e da determinação de 

bactérias e fungos cultiváveis em suspensão no ar.  

Na prossecução das suas atividades regulatórias, e no âmbito de outros dois 

processos de inquérito, verificou-se algumas não conformidades ao nível de 

procedimentos operativos e de equipamentos no prestador Residências Montepio, 

Serviços de Saúde, S.A., relativamente ao estabelecimento Residência Montepio Gaia 

e no prestador Casa de Saúde de Guimarães, S.A., relativamente ao estabelecimento 

AMI Clihotel Gaia. Nesse sentido, foram emitidas recomendações aos referidos 

prestadores no sentido de deverem: i) dotar as instalações de mecanismos de 

desinfeção das mãos e equipamentos; ii) implementar procedimentos de registo e 

rotulagem; iii) adotar procedimentos de admissão, permanência e alta dos utentes no 

decurso da prestação de cuidados de saúde; iv) definir procedimentos de atuação 

quanto aos critérios de suporte básico de vida e de contacto com o Instituto Nacional 

de Emergência Médica, em caso de paragem cardiorrespiratória dos utentes; v) dar 
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cumprimento à orientação n.º 008/2011 da Direcção-Geral da Saúde (DGS) 

respeitante à organização do material de emergência nos serviços e unidades de 

saúde; e vi) implementar procedimentos internos de gestão, de modo a minorar a 

elevada rotatividade dos profissionais e fomentar a estabilização, uniformização das 

respetivas equipas e a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos 

utentes. 

Num outro processo de inquérito, de modo a garantir o efetivo cumprimento do dever 

imposto à Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., de prover pelo direito de 

prestação de cuidados de saúde com qualidade e segurança, solvendo as não 

conformidades infraestruturais e dos fluxos funcionais e organizacionais evidenciadas 

no bloco operatório da Unidade Hospitalar de Bragança, a ERS emitiu uma instrução 

dirigida a tal prestador no sentido de: i) estabelecer uma definição de circuitos 

independentes de sujos e limpos; ii) proceder às correções referenciadas no relatório 

do SUCH referente ao sistema de filtragem de uma das salas do bloco operatório e às 

pressões diferenciais de outras duas salas; iii) adotar procedimentos ou medidas que 

garantam o controlo microbiológico de superfícies, concretamente no que respeita à 

limpeza das superfícies das salas de operações; iv) proceder à análise da qualidade 

do ar interior das demais instalações; v) dotar a área de recobro de equipamento de 

climatização, que garanta o controlo da qualidade do ar (temperatura, humidade, 

número de renovações do ar por hora), a filtragem do ar (por pré-filtros, filtros normais 

e filtros absolutos); vi) proceder ao correto acondicionamento dos materiais 

esterilizados; vii) implementar procedimentos de identificação dos prazos de validade e 

de controlo dos mesmos; e viii) garantir que a área de vestiários de acesso às 

instalações do Bloco operatório apresentasse dimensões adequadas. 

No âmbito da instrução de um outro processo foi realizada uma ação de fiscalização 

ao estabelecimento prestador, Centro de Saúde de Queluz - Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados Lusíadas, da qual resultou a evidência de um conjunto de não 

conformidades infraestruturais, no que se refere ao meio físico e espaço envolvente, 

normas genéricas de construção e climatização, que comprometiam a prestação de 

cuidados de saúde e, consequentemente, violavam os padrões de qualidade e 

segurança exigíveis, bem como os direitos e interesses legítimos dos utentes. Nesse 

sentido, foi emitida uma instrução à Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale de Tejo relativa ao Centro de Saúde de Queluz - Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados Lusíadas, no sentido de dever: i) providenciar uma solução para 

abolição das barreiras arquitetónicas; ii) assegurar a existência de climatização; iii) 
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garantir o bom estado de conservação das instalações, de modo a permitir a 

manutenção de um grau de assepsia compatível com a atividade; e dotar as 

instalações de saída de emergência. 

Finalmente, num outro processo de inquérito, para garantia do efetivo cumprimento 

dos deveres impostos ao Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. de prover pelo 

direito de prestação de cuidados de saúde com qualidade e segurança, solvendo as 

não conformidades decorrentes das limitações infraestruturais e organizacionais da 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, foi emitida uma instrução dirigida ao referido 

prestador, no sentido de dever: i) garantir a disponibilização pronta e a localização 

adequada dos carros de emergência e respetivos desfibrilhadores; ii) corrigir as 

barreiras arquitetónicas que impedem acesso rápido e eficaz a meios de suporte 

avançado de vida; iii) proceder à colocação de rampas de oxigénio nas enfermarias, 

ou disponibilização sob outra forma, nomeadamente mediante a colocação de balas 

de oxigénio; iv) assegurar a formação dos profissionais em Suporte Avançado de Vida; 

v) promover a implementação de uma equipa de emergência interna; vi) diligenciar 

para a existência de uma organização coordenada, na área da prestação de cuidados 

a doentes agudos graves; vii) colocar a sinalética com indicação de número de 

emergência e do algoritmo universal de reanimação; e viii) adotar medidas 

conducentes à adequada referenciação das grávidas, enquanto vigorar o impedimento 

decorrente de sentença judicial, de modo a que possam ser-lhes prestados os 

cuidados de saúde da máxima qualidade e acautelada a sua segurança. 

Relativamente a questões relacionadas com o incumprimento dos requisitos legais e 

regulamentares do exercício da atividade foram abertos 21 novos processos de 

inquérito e decididos nove processos. 

Dos nove processos de inquérito terminados durante o ano de 2013, quatro deram 

origem a abertura de processos de contraordenação, três foram arquivados por não se 

ter verificado qualquer incumprimento de qualquer requisito legal e regulamentar do 

exercício da atividade, um foi arquivado por o prestador em questão ter corrigido e 

adequado o seu comportamento ao quadro legal relativo ao exercício da atividade de 

prestação de cuidados de saúde, e num outro processo foram emitidas duas 

instruções. 

Neste último processo de inquérito foi emitida uma instrução dirigida à entidade 

Flexidente, Lda., no que respeita aos estabelecimentos sitos no Barreiro e em Setúbal, 

e uma outra instrução dirigida à entidade Sucesso ao Quadrado, Lda., relativamente 
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aos estabelecimentos “Clínica Dentária Popular de Cascais” e “Clínica Dentária 

Popular de Carnaxide”, de modo a garantir o efetivo cumprimento do dever imposto de 

prover pelo estrito cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de 

funcionamento aplicáveis e pela prestação de cuidados em respeito dos padrões de 

qualidade e segurança.  

A instrução emitida à Flexidente, Lda., relativamente aos respetivos estabelecimentos, 

foi no sentido de dever: i) dotar as instalações físicas de instalações sanitárias de 

público; ii) adaptar as instalações de modo a assegurar o acesso e mobilidade de 

pessoas com deficiência; iii) dotar as instalações de sinalética adequada e 

compreensível pelos utentes; iv) dotar o gabinete de consulta de sistema de 

renovação de ar; e v) dotar as instalações de uma área/zona de arrumação e de uma 

zona específica de vestiário. Quanto à instrução emitida à entidade Sucesso ao 

Quadrado, Lda., relativamente aos respetivos estabelecimentos, foi no sentido de 

dever: i) providenciar para que os acabamentos das instalações permitissem a 

manutenção de um grau de higienização compatível com a atividade desenvolvida, 

nomeadamente rodapés e calhas das instalações elétricas; ii) adaptar as instalações 

de modo a assegurar o acesso e mobilidade de pessoas com deficiência; iii) dotar as 

instalações de sinalética adequada e compreensível pelos utentes; iv) contemplar uma 

sala/área de esterilização com separação entre zona de descontaminação e zona de 

esterilização, por divisória que individualizasse as duas áreas, de modo a assegurar o 

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

desinfeção, triagem, montagem e embalagem. 

Quanto às questões relacionadas com a verificação de falta de habilitações legais para 

o exercício profissional foram abertos quatro novos processos de inquérito e decididos 

dois processos. 

Dos dois processos de inquérito terminados durante o ano de 2013, um foi arquivado 

por não se ter verificado qualquer exercício ilegal de profissão e um outro deu origem 

à emissão de uma instrução dirigida ao prestador Regina Oliveira – Sociedade 

Unipessoal, Lda. no sentido de: i) não poder permitir a prestação de cuidados de 

saúde no estabelecimento sito na Av. Infante D. Henrique Lote 24, R/C, Sala 1, em 

Albufeira, por profissionais não habilitados para o efeito; ii) dever inserir no registo do 

seu estabelecimento no SRER todos os profissionais cuja atuação se insira na 

prestação de cuidados de saúde, identificando as respetivas cédulas profissionais; e 

iii) dever remeter lista contendo identificação de todos os profissionais de saúde em 
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funções no estabelecimento e respetivas cédulas profissionais. Mais foi emitida uma 

advertência ao referido prestador no sentido de: i) ser garantida de forma permanente 

a prestação de informação verdadeira, completa, inteligível e transparente sobre todos 

os aspetos relacionados com a prestação de cuidados de saúde, designadamente no 

que se refere aos profissionais ao seu serviço e respetivas habilitações legais; e ii) ser 

garantida a atualização do registo do estabelecimento no SRER, sempre que ocorra 

qualquer alteração dos dados do registo. 

Por último, no que se refere a questões relacionadas com a garantia do direito dos 

utentes à reclamação foram abertos cinco novos processos de inquérito e decididos 

dois processos. 

Dos dois processos de inquérito terminados durante o ano de 2013, um foi arquivado e 

apensado a outro em curso, e num outro processo foram emitidas três instruções e 

duas recomendações. As instruções foram emitidas uma ao Agrupamento de Centros 

de Saúde Tâmega II - Vale do Sousa Sul e ao Centro de Saúde da Rebordosa/USF 

Miguel Arcanjo, outra à UCSP Oliveira do Bairro II - Pólo Palhaça e ao Agrupamento 

de Centros de Saúde Baixo Vouga e uma outra ao Centro Hospitalar Póvoa do 

Varzim/Vila do Conde, E.P.E. no sentido de deverem: i) divulgar, de forma visível, 

informação sobre a existência de livro de reclamações; ii) disponibilizar imediata e 

gratuitamente o livro de reclamações sempre que solicitado; e iii) enviar à ERS cópia 

de todas as reclamações e queixas, durante um período de seis meses, 

irrelevantemente do seu concreto suporte (livro de reclamações, e-mail, portal on-line, 

etc.).  

Foi igualmente emitida uma recomendação à Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P e outra à Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. no sentido de 

garantir que todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde sob a sua 

égide fossem informados da obrigatoriedade de garantir, de forma permanente, a 

disponibilização imediata e gratuita do livro de reclamações, sempre que solicitado, 

independentemente do conteúdo, pertinência e/ou autoria da reclamação. 
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Estudo sobre acesso, concorrência e qualidade no sector convencionado com o 

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

Em 2013, a ERS procedeu à avaliação atualizada do setor convencionado do SNS nas 

áreas mais representativas, em termos de despesa pública convencionada – Análises 

Clínicas, Diálise, Medicina Física e de Reabilitação e Radiologia –, com especial 

enfoque nas perspetivas do acesso, da concorrência e da qualidade. 

O estudo contempla uma análise de todos os pontos de oferta do setor convencionado 

e avalia a proximidade entre o concelho de residência dos utentes e os 

estabelecimentos convencionados. Foi realizada, ainda, uma análise a respeito da 

concorrência entre os estabelecimentos convencionados com o SNS, tendo sido 

calculado o índice de concentração no mercado. Foram, também, avaliados os preços 

praticados pelos prestadores consoante as distintas entidades financiadoras. 

Finalmente, procedeu-se à análise do cumprimento das regras do licenciamento, bem 

como à avaliação da qualidade dos estabelecimentos convencionados com o SNS. 

Em face da análise efetuada, foi considerada oportuna a emissão das recomendações 

apresentadas no final do estudo. 

 

Estudo sobre o acesso, concorrência e qualidade na realização de exames de 

Tomografia por Emissão de Positrões (PETSCAN) 

Também em 2013, num estudo elaborado em cumprimento de uma solicitação do 

Ministério da Saúde, a ERS identificou todos os estabelecimentos de natureza pública 

e privada detentores de equipamentos de Tomografia por Emissão de Positrões (PET) 

atualmente existentes em Portugal Continental e efetuou uma análise do grau de 

proximidade da rede de oferta aos utentes e da capacidade da rede em termos de 

equipamentos e recursos humanos. 

Foi, igualmente, realizada uma análise temporal do acesso, bem como das relações 

que hoje existem entre o SNS e o setor privado, ao nível da referenciação. A respeito 

da concorrência entre os estabelecimentos detentores de equipamento PET, foi 

avaliado o grau de concentração dos mercados, os custos médios de realização de 

exames PET, as diferentes fontes de financiamento e os preços praticados consoante 

as distintas entidades financiadoras. 
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Por último, analisou-se a dimensão da qualidade na realização de exames PET, 

através da observação do cumprimento das condições e requisitos de funcionamento 

das unidades de Medicina Nuclear. 

 

2.1.2. Processamento das reclamações 

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

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

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

como o seguimento dado pelos operadores às mesmas. 

A ERS recebe e monitoriza todas as reclamações reduzidas a escrito nos Livros de 

Reclamações de modelo oficial1, bem como todas as que lhe sejam diretamente 

dirigidas por qualquer utente e/ou prestador e cujo teor esteja contemplado nas suas 

atribuições legais. 

Para este efeito, a ERS dispõe de uma aplicação informática – Sistema de Gestão de 

Reclamações (SGREC) – que tem vindo continuamente a ser objeto de melhorias e 

implementação de novas funcionalidades, com vista ao tratamento mais célere dos 

processos originados pelas reclamações e exposições. No final de dezembro de 2013 

o tempo médio de tratamento de uma reclamação pela ERS era de 60,6 dias (média 

do ano), revelando uma franca melhoria face à média global acumulada de 98,4 dias. 

Em 2013 entrou na ERS um total de 8.160 reclamações, das quais 6.732 (82,5%) 

viram a sua análise concluída em 2013. Na figura 1 apresenta-se a evolução do 

número de reclamações entradas desde 2006, verificando-se uma tendência para a 

estabilização do volume anual. 

 

 

 

 

                                                
1
 Cf. Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, que obriga à existência de Livro de Reclamações 
em todos os estabelecimentos não públicos prestadores de cuidados de saúde. 
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Figura 1 – Reclamações entradas na ERS 

 

Na tabela 1 apresenta-se a distribuição das reclamações recebidas em 2013 por 

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

“Tempo de espera para atendimento” e a “Qualidade da assistência de cuidados de 

saúde” foram os assuntos mais recorrentes, representando no seu conjunto 68% do 

total das reclamações recebidas pela ERS em 2013. 

Tabela 1 – Reclamações entradas por assunto visado 

Assunto Visado 
Reclamações 

em 2013 
% do total 

Qualidade da assistência administrativa 2.020 24,8% 

Qualidade da assistência de cuidados de saúde 1.767 21,7% 

Tempo de espera para atendimento 1.762 21,6% 

Questões financeiras 792 9,7% 

Folha de reclamação anulada 596 7,3% 

Acesso 395 4,8% 

Assistência humana 340 4,2% 

Instalações 228 2,8% 

Questões legais 143 1,8% 

Outro 102 1,3% 

Discriminação 15 0,2% 

Total 8.160 100% 
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Para além das referidas 6.732 reclamações entradas e terminadas em 2013, neste 

ano a ERS terminou ainda 1.936 processos que haviam transitado de 2012, sete de 

2011, quatro de 2010, 12 de 2009 e ainda seis processos de 2008, perfazendo um 

total de 8.697 processos de reclamação terminados em 2013 (ver tabela 2). 

Tabela 2 – Reclamações terminadas 

Resultado 
Proc. 
2008 

Proc. 
2009 

Proc. 
2010 

Proc. 
2011 

Proc. 
2012 

Proc. 
2013 

Total 
% do 
total 

Arquivamento sumário  5 10 4 5 1.562 5.471 7.057 81,1% 

Arquivamento liminar - - - - 16 787 803 9,2% 

Transferência externa - 1 - 1 191 194 387 4,4% 

Garantia de medidas corretivas - - - - 90 159 249 2,9% 

Situação ultrapassada 1 1 - 1 33 61 97 1,1% 

Originou processo de inquérito - - - - 21 27 48 0,6% 

Pretensão atendida - - - - 14 28 42 0,5% 

Com sugestão de melhoria - - - - 8 5 13 0,1% 

Sem fundamento - - - - 1 - 1 0,0% 

Total 6 12 4 7 1.936 6.732 8.697 100% 

Em 81,1% dos casos, as reclamações foram arquivadas porque os utentes 

consideraram razoáveis as alegações apresentadas pelos prestadores reclamados, 

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

diligências suplementares da sua parte. Em 2,9% dos processos de reclamação 

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

adotadas medidas corretivas. 

Algumas das reclamações (perto de 1,6%) 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 387 reclamações que foram objeto de encaminhamento externo (representando 

4,5% 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 221 

Ordem dos Médicos Dentistas 98 

ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 9 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 6 

Ministério Público 6 

Ordem dos Enfermeiros 6 

ISS - Instituto da Segurança Social 5 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 2 

Administração Regional de Saúde do Norte 2 

INFARMED 2 

ISP - Instituto de Seguros de Portugal 2 

Ordem dos Psicólogos 2 

Administração Regional de Saúde do Centro 1 

DGS - Direção-Geral da Saúde 1 

IGAS - Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1 

Ministério das Finanças 1 

Secretaria Geral do Ministério Saúde 1 

Outros 21 

Total 387 

Em 48 processos de reclamação, considerou-se existir matéria suficientemente grave 

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

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

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

da reclamação a processos já em curso). 

Foram ainda arquivadas liminarmente 9,2% das reclamações, sem a realização de 

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

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

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

Durante o ano de 2013 deram entrada na ERS, através do Livro de Reclamações On-

line disponibilizado no seu website desde dezembro de 2007, 895 exposições 

(doravante designadas por ROL) que resultam num total de 796 ROL efetivas, após 

triagem preliminar na qual foram excluídas as repetições e os testes. 

Das ROL efetivas recebidas, 89,9% foram objeto de tratamento pelos serviços desta 

entidade (ver tabela 4). Em alguns destes casos, não se tratou da criação de um novo 

processo, mas sim da sua agregação a um processo já existente. Adicionalmente, 

cinco exposições foram objeto de encaminhamento externo, por a matéria da 

reclamação não se enquadrar no âmbito das competências da ERS. Finalmente, foram 

arquivadas de forma liminar 71 reclamações, por se referirem a prestadores não 

abrangidos pela atividade reguladora da ERS. Nestas situações, sempre que 

pertinente, foi facultada ao reclamante informação sobre a instituição com 

competências específicas no setor visado. 

Tabela 4 – Reclamações on-line entradas na ERS 

Resultado do tratamento 
Número de 

reclamações 
% do 
total 

Arquivamento liminar (fora de âmbito) 71 8,9% 

           Informação ao utente sobre instituição competente 37 52,1% 

Encaminhamento externo 5 0,6% 

          Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 5 100% 

Tratamento interno 716 89,9% 

          Originou novo processo 665 92,9% 

          Anexada a processo já em curso 51 7,1% 

Por iniciar 4 0,5% 

Total 796 100% 

 

Identificação de problemas sistémicos 

A correta monitorização das reclamações apresentadas pelos utilizadores dos serviços 

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

utilidade do Livro de Reclamações não se esgota na identificação de problemas 
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concretos e no desencadear dos procedimentos necessários à sua resolução. A 

análise sistemática das reclamações é também uma ferramenta essencial para 

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

uma análise mais aprofundada. 

Em 2013 foram elaborados relatórios semestrais de análise sistemática das 

reclamações, bem como um relatório anual relativo às reclamações efetuadas em 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde de natureza pública e outro para 

os estabelecimentos do setor não público, que congregam a informação constante dos 

anteriores. Nesses relatórios procedeu-se ao tratamento estatístico das reclamações, 

adotando uma metodologia identificadora de padrões indiciadores de problemas 

sistémicos. 

Os principais problemas identificados durante o ano de 2013 foram a qualidade da 

assistência administrativa (24,7% das reclamações recebidas), o tempo de espera a 

que os utentes são sujeitos para aceder aos serviços de saúde (21,6%) e a qualidade 

de assistência de cuidados de saúde (21,6%). 

A análise estatística permitiu, ainda, a identificação dos 10 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 2013, 34% do total de reclamações recebidas pela 

ERS). 

 

2.1.3. Informação aos utentes 

A secção do website da ERS dedicada a esclarecimentos dos utentes dos serviços de 

saúde contém uma página dedicada a informação relativa às taxas moderadoras do 

SNS, esclarecendo-se designadamente a definição dos utentes a quem é exigível o 

pagamento de taxas moderadoras e daqueles que se encontram abrangidos por uma 

das situações de isenção legalmente estabelecidas. Durante o ano de 2013 esta 

informação foi sendo atualizada sempre que tal se mostrou necessário. 

Também em 2013, na sequência de múltiplos pedidos de informação recebidos por 

parte dos utentes reclamantes, foi organizada uma listagem de perguntas frequentes e 

respetivas respostas dedicadas à temática das reclamações. Esta listagem está 
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disponível no website da ERS, transmitindo informação ao utente dos serviços de 

saúde sobre onde, como e quando reclamar, prazos legais e procedimentos inerentes 

ao tratamento e à monitorização das reclamações. 

Finalmente, foi também nesta área publicada uma nota informativa sobre a nova 

Portaria n.º 95/2013, de 4 de março, relativa à referenciação e acesso à primeira 

consulta de especialidade hospitalar nas instituições do SNS. Esta portaria 

estabeleceu novas regras de referenciação dos utentes do SNS à primeira consulta de 

especialidade hospitalar através de um sistema informatizado designado por Consulta 

a Tempo e Horas (CTH). Entendeu-se relevante destacar, entre outras, as regras 

relativas à não comparência dos utentes à primeira consulta de especialidade 

hospitalar e à obrigação que sobre si recai de informar, em momento prévio ou 

posterior à data e hora inicialmente marcados, dos motivos que determinaram a sua 

não comparência. 

 

2.2. Garantia do acesso aos cuidados de saúde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Com vista a assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, 

a ERS procede à investigação de todas as participações ou reclamações em que se 

identificam práticas, por parte de estabelecimentos públicos ou publicamente 
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financiados, de violação do direito dos utentes de acesso universal e equitativo, de 

rejeição ou discriminação infundada de doentes, de indução artificial da procura, ou de 

violação da liberdade de escolha nos estabelecimentos privados de saúde. 

A ERS instaurou, durante o ano de 2013, 21 processos de inquérito em matéria de 

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

publicamente financiados e concluiu 19 processos de inquérito. Nos processos de 

inquérito concluídos durante este período, foram emitidas quatro instruções e três 

recomendações, sendo que 14 processos de inquérito foram objeto de arquivamento, 

um por falta de colaboração do exponente, quatro por não se ter verificado qualquer 

violação do direito de acesso e quatro por o prestador em questão ter corrigido e 

adequado o seu comportamento ao quadro legal aplicável ou ao entendimento 

regulatório da ERS. Os outros cinco processos, não obstante o seu arquivamento, 

determinaram a necessidade de emissão de uma advertência. 

Num dos processos de inquérito concluídos durante o ano de 2013 foi emitida uma 

instrução ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., no sentido de 

dever: (i) garantir a imediata conclusão de todos os procedimentos e protocolos a 

aplicar no âmbito da Via Verde Coronária, enquanto procedimentos aptos a garantir de 

forma permanente e efetiva o acesso aos cuidados de saúde que se apresentem como 

necessários e adequados à satisfação das concretas necessidades dos utentes, em 

tempo útil; e (ii) garantir em permanência, através da emissão e divulgação de ordens 

e orientações claras e precisas, que os referidos procedimentos e protocolos sejam 

corretamente seguidos e respeitados por todos profissionais de saúde envolvidos. 

Nesse mesmo processo, foi igualmente decidido emitir uma recomendação à 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. para que na sequência da avaliação 

relativa ao estádio de implementação da Via Verde Coronária nos prestadores da sua 

área de jurisdição, garanta: i) a definição, clarificação e aplicação, junto dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde da sua área de jurisdição, dos 

procedimentos e protocolos no âmbito da Via Verde Coronária; e ii) a divulgação e 

permanente atualização, junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde da sua área de jurisdição, dos procedimentos concretos a adotar no âmbito da 

Via Verde Coronária, em conformidade com a posição definida para cada prestador na 

rede de referenciação hospitalar de intervenção cardiológica. 

No âmbito de um outro processo de inquérito foi proferida uma instrução aos 

prestadores Ecografe, Cemedical, Dimag, Rui Branco e Valle & Ruas, para que as 
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duas primeiras entidades assegurem a todos os utentes do SNS a realização dos 

referidos exames com prontidão e continuidade, e para que procedessem, todas as 

entidades, à imediata revisão da respetiva ficha técnica, bem como a emissão de uma 

recomendação à ARS Centro para que procedesse à verificação ou revisão dos 

termos contratuais das convenções, por um procedimento de avaliação das condições 

técnicas e possibilidade de disponibilização de ecografias obstétricas de 1.º, 2.º e 3.º 

trimestre e corrijisse a publicitação e garantisse a atualização permanente das listas 

de entidades convencionadas. 

Já em outro processo de inquérito, no sentido de assegurar a adequação do 

comportamento futuro do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE com a necessidade de 

garantir em permanência o respeito pelo direito dos utentes de acesso à informação 

contida no seu processo clínico, foi emitida uma instrução ao referido prestador no 

sentido da implementação dos procedimentos que se revelassem necessários a 

garantir, de forma permanente e em qualquer situação, i) o registo imediato de todos 

os elementos que se integrem no conceito de informação em saúde, e que devam 

constar do processo clínico dos utentes, conforme legalmente estabelecido, bem como 

a constante atualização de toda essa informação, de forma a garantir a veracidade e 

completude do processo clínico; ii) a resposta em tempo útil aos pedidos dos utentes 

de acesso à informação clínica; e iii) a transferência imediata do processo clínico dos 

utentes para outras unidades de saúde, sempre que tal lhe seja solicitado, ou quando 

se tenha verificado uma referenciação ou transferência do utente. 

Ainda num outro processo de inquérito, em que se detectou que um estabelecimento 

convencionado com o SNS na valência de gastrenterologia condicionava a marcação 

de colonoscopias a utentes do SNS à realização de anestesia e ao pagamento 

daquela, foi emitida uma instrução ao prestador de cuidados de saúde Fernando 

Guerra e Costa – Serviços de Saúde, Lda. no sentido de, enquanto prestador 

convencionado do SNS, dever abster-se imediatamente de não aceitar proceder à 

realização de colonoscopias sem anestesia aos utentes do SNS. 

Num último processo de inquérito, foi emitida uma recomendação à ACSS e ARS 

Centro, num caso de alegada dificuldade de acesso a uma cirurgia no âmbito do 

SIGIC, no Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE., e com o intuito de UCGIC e a 

URGIC assegurarem a transferência em tempo oportuno das propostas dos utentes 

em LIC sempre que o Hospital de Origem deixe de ter competência para a realização 

de determinado procedimento cirúrgico. 
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Avaliação do Acesso dos Utentes aos Cuidados Continuados de Saúde 

Tendo em consideração o contexto de progressivo envelhecimento demográfico e 

contínuo aumento das necessidades de cuidados continuados das populações, em 

2013, a ERS terminou e publicou um estudo visando a ampliação das análises 

realizadas no “Estudo do Acesso dos Utentes aos Cuidados Continuados de Saúde”, 

de 2011, e a aferição das regiões que se apresentam como prioritárias para a 

evolução da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

Destaca-se a análise dos encargos pagos pelos utentes, que poderão condicionar o 

acesso dos utentes aos cuidados continuados, a análise do acesso potencial – em que 

são consideradas, para além da distribuição geográfica e da capacidade da oferta face 

à procura potencial, o ajustamento da procura, com base em variáveis representativas 

da procura potencial e das necessidades de obtenção de cuidados continuados das 

populações –, e uma avaliação da qualidade das unidades de internamento a partir de 

uma lista de indicadores e de informações diversas. 

O estudo apresenta uma comparação dos resultados da análise do acesso com os 

resultados da avaliação da qualidade e identifica pontos de melhoria a serem 

fomentados para a adequada expansão da RNCCI e da Rede Nacional de Cuidados 

Paliativos, com vista ao alcance das metas estabelecidas para fazer face às 

necessidades da população, à redução das iniquidades no acesso e à promoção da 

qualidade na prestação. 

 

Monitorização do cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos  

O Conselho Diretivo da ERS aprovou durante o ano de 2013 o relatório dos processos 

de monitorização PMT/021/12 e PMT/022/12 e atuação regulatória futura para a 

garantia do cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG). 

Este relatório apresenta a monitorização realizada entre 2012 e 2013 e define, com 

base nas conclusões do mesmo, a atuação futura da ERS nesta matéria. 

Foi dado conhecimento do relatório ao Ministério da Saúde, bem como à ACSS e às 

cinco ARS e, ainda, aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS 

em 13, 18 e 19 de setembro de 2013, respetivamente. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 23 

 

Pareceres no âmbito da diretiva europeia dos cuidados de saúde 

transfronteiriços 

Na sequência do estudo da ERS sobre o impacto da diretiva europeia dos cuidados de 

saúde transfronteiriços, publicado em 2012, elaborou-se em Fevereiro de 2013 um 

parecer de resposta à consulta pública sobre a implementação de redes de referência 

europeias, promovida pela Comissão Europeia. 

Por seu turno, durante o mês de Novembro de 2013 o Ministério da Saúde submeteu a 

consulta pública um anteprojeto de lei que visa transpor para o ordenamento jurídico 

nacional a Diretiva n.º 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. No âmbito desta consulta pública a ERS realizou um 

parecer que remeteu ao Ministério da Saúde e tornou público no seu website. 

 

Outros estudos com foco no acesso 

Finalmente, no estudo já referido sobre o “Acesso, Concorrência e Qualidade no 

Sector Convencionado com o SNS: Análises Clínicas, Diálise, Medicina Física e 

Reabilitação e Radiologia” contemplou-se, como revela o título, a componente do 

acesso pelos utentes aos serviços prestados no sector convencionado com o SNS. De 

modo semelhante, abordou-se a temática do acesso no estudo sobre o “Acesso, 

concorrência e qualidade na realização de exames de Tomografia por emissão de 

Positrões (PETSCAN)”. 

 

2.3. Regulação económica 

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

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

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

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

recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos da economia da 

saúde, incluindo no que respeita ao acesso à atividade e às relações entre o SNS e os 
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operadores privados, tendo em vista o fomento da transparência, da eficiência e da 

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

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

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

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

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

recomendações sobre a organização e o desempenho dos serviços de saúde do SNS; 

pronunciar-se e emitir recomendações sobre os requisitos e as regras relativos aos 

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

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

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

externas, e velar pelo seu cumprimento. 

 

Processos de inquérito relativos a questões de relações económicas 

Sobre temas enquadráveis no âmbito da regulação económica, durante o ano de 

2013, a ERS procedeu à instauração de 21 processos de inquérito (13 relativos a 

questões de transparência nas relações entre prestadores e utentes dos serviços de 

saúde, quatro relativos a questões sobre cumprimento de convenções celebradas 

pelos prestadores com entidades financiadoras e quatro relativas a questões de 

faturação dos cuidados prestados aos utentes) e concluiu 16 processos de inquérito 

(10 relativos a questões de transparência nas relações entre prestadores e utentes 

dos serviços de saúde e seis relativos a questões sobre cumprimento de convenções 

celebradas pelos prestadores com entidades financiadoras). Os processos de 

inquéritos concluídos durante este período resultaram em seis arquivamentos (dois 

foram o resultado do prestador em questão ter corrigido e adequado o seu 

comportamento ao quadro legal aplicável ou ao entendimento regulatório da ERS, um 

resultou do facto de não se ter verificado qualquer violação dos direitos dos utentes à 

informação e à transparência, e em três processos, não obstante o arquivamento, foi 

determinada a necessidade de emissão de uma advertência), e originaram ainda a 

emissão de 10 instruções e uma recomendação. 

Das instruções emitidas, a primeira foi emitida ao 5sensi – Centro de Fisioterapia e ao 

5sensi – Clínica – MFR no sentido de dever: i) garantir que na divulgação de 

elementos publicitários aos utentes, resulte de forma clara qual âmbito e alcance dos 

cuidados de saúde que por si podem ser assegurados, quando destinados a 
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beneficiários do SNS, na valência de Medicina Física e Reabilitação e considerados 

o(s) acordo(s) que possua, bem como deve assumi-lo de forma clara em qualquer 

outro contacto que encete junto dos seus utentes, seja ele informático e/ou telefónico; 

ii) providenciar para que de qualquer mensagem publicitária por si veiculada resulte de 

forma clara a sua não qualidade de entidade convencionada, bem como assumir, de 

forma clara também, tal não qualidade em qualquer contacto que encete junto dos 

seus utentes, seja ele informático e/ou telefónico; iii) providenciar para que qualquer 

mensagem publicitária por si veiculada obedeça aos princípios da licitude, veracidade, 

transparência e completude que lhe são impostos atenta a sua qualidade de 

prestadores de cuidados de saúde no contacto com um qualquer (potencial) utente. 

Tendo igualmente sido emitida uma advertência à referida entidade, no sentido de, 

enquanto entidade responsável pelo registo no SRER da ERS, dever providenciar pela 

atualização do mesmo ou, em alternativa, de assumir o espaço como unidade de 

medicina física e reabilitação, acompanhada da correspondente licença de 

funcionamento. 

Foi ainda emitida uma instrução ao prestador Dr. Campos Costa – Consultório de 

Tomografia Computorizada, S.A., no sentido de: i) apenas poder utilizar a convenção 

por si detida para a prestação de cuidados de saúde na área de radiologia, nas 

instalações convencionadas, as quais constam aliás da respetiva ficha técnica; e ii) 

não poder fazer uso, em qualquer situação, de convenção com o SNS, detida por uma 

entidade terceira. 

Outra instrução foi emitida ao Hospital Cuf Infante Santo, S.A., no sentido de garantir 

que todo e qualquer procedimento administrativo por si adotado se revele capaz de 

garantir a informação prévia, clara, completa e inteligível de todos os utentes que a si 

se dirigem, sobre os preços e a responsabilidade pelo seu pagamento, e para esse 

efeito, dever assegurar que as autorizações às entidades financiadoras deverão ser 

solicitadas previamente aos tratamentos ou, assim não sendo fundamentadamente 

possível, deverá o utente reconhecer, por escrito, que aceita que a realização dos 

tratamentos tenha lugar antes do pedido de autorização ser remetido e/ou respondido 

e que assume a responsabilidade pelo pagamento dos mesmos, nos termos do 

orçamento ou estimativa que lhe seja fornecido, caso a autorização seja recusada. 

Foi igualmente emitida uma instrução ao prestador HPP Lusíadas, SA. com o intuito 

de: (i) garantir que a informação em saúde relativa a determinado utente (onde se 

inclui, por exemplo, dados clínicos registados, resultados de análises, e outros exames 
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subsidiários, intervenções e diagnósticos) não deva ser por qualquer meio, 

designadamente eletrónico, transmitida a terceiros, que não profissionais de saúde ao 

seu serviço; (ii) adotar os procedimentos necessários, e que se mostrem adequados a 

garantir a confidencialidade da informação em saúde contida nos processos clínicos 

dos seus utentes, de forma a que apenas os profissionais de saúde ao seu serviço, e 

que tenham tido, ou venham a ter no futuro, uma intervenção direta na realização de 

prestações de saúde a um determinado utente, possam aceder à informação em 

saúde contida no seu processo clínico; (iii) adotar os procedimentos adequados a 

garantir a separação entre a informação de saúde e a restante informação pessoal, 

designadamente através da definição de diversos níveis de acesso, de forma a 

garantir que os funcionários e demais responsáveis pela faturação dos cuidados 

prestados, possam ter acesso à informação necessária a tal faturação, a qual se deve 

restringir, unicamente, ao conceito de restante informação pessoal, onde se inclui, por 

exemplo, o nome, a morada, o número da segurança social, o número de contribuinte, 

o número do bilhete de identidade, o número de beneficiário de subsistema de saúde 

ou de seguro de saúde e a identificação dos atos ou exames praticados ao utente. 

Tendo igualmente o Conselho Diretivo da ERS deliberado advertir o HPP Lusíadas, 

SA da necessidade de ser garantida de forma permanente a prestação de informação 

verdadeira, completa, inteligível e transparente sobre todos os aspetos relacionados 

com a prestação de cuidados de saúde, designadamente no que se refere às 

convenções por si detidas, e em especial à existência de eventuais restrições, como 

sejam atos ou exames não abrangidos pelas mesmas. 

Em prol da necessidade de tutela dos direitos e interesses legítimos dos utentes, foi 

ainda emitida uma instrução ao Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E., ao Centro 

Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E., ao Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E., 

ao Centro Hospitalar do Porto, E.P.E., ao Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., ao 

Centro Hospitalar de São João, E.P.E., ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E., e 

ao Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., no sentido de 

cada um deles adotar mecanismos e procedimentos internos específicos de controlo e 

monitorização adequados a garantir que os riscos acrescidos de lesão dos direitos e 

interesses legítimos dos utentes, decorrentes da prática de medicina privada nas suas 

instalações, são em permanência acompanhados de modo à sua não concretização. 

Ainda sobre a mesma temática foi emitida uma instrução aos prestadores Duarte, João 

& Jorge, unipessoal, Lda., Albigastro – Centro Médico de Gastroenterologia, Lda. e à 
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Clinsert – Policlínica, Lda., nos seguintes termos: a) o prestador Duarte, João & Jorge, 

unipessoal, Lda. apenas pode utilizar a convenção por si detida para a prestação de 

cuidados de saúde na área de gastrenterologia, nas instalações convencionadas, as 

quais constam aliás da respetiva ficha técnica, bem como não pode autorizar que 

terceiros utilizem a sua convenção; b) o prestador Albigastro – Centro Médico de 

Gastroenterologia, Lda. não pode fazer uso, em qualquer situação, de convenção com 

o SNS, detida por uma entidade terceira; c) o prestador Clinsert - Policlínica, Lda. não 

pode fazer uso, em qualquer situação, de convenção com o SNS, detida por uma 

entidade terceira; e d) os prestadores Clinsert - Policlínica, Lda., Albigastro – Centro 

Médico de Gastroenterologia, Lda. e Duarte, João & Jorge, Lda. devem respeitar 

integralmente o direito dos utentes a que lhes seja prestada informação rigorosa e 

transparente, por forma a favorecer uma escolha consciente e informada.  

Num processo aberto por alegada ausência de informação prévia sobre a não 

comparticipação da entidade financiadora (ADSE) do utente na realização de 

determinado tratamento, no decurso de uma consulta, foi emitida uma instrução ao 

Hospital Privado de Braga, SA no sentido de adequar o seu comportamento com o 

disposto na Recomendação da ERS de março de 2011, e nomeadamente com o dever 

de garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado seja capaz de promover 

a informação completa, verdadeira e inteligível, com antecedência, rigor e 

transparência de todos os utentes que a si se dirigem sob pena de uma violação dos 

direitos de acesso dos utentes.  

Foi igualmente adotada uma outra instrução dirigida ao HPP Lusíadas, SA, no sentido 

de no caso concreto dos exames de anatomia patológica realizados no decurso de 

uma intervenção cirúrgica, o prestador adote os procedimentos necessários a garantir 

que os utentes sejam informados de forma verdadeira, completa e inteligível sobre a 

realização do exame em laboratório convencionado escolhido pelo prestador, e sobre 

a possibilidade de o exame, em alguns casos, apenas poder ser faturado a posteriori, 

depois de rececionada a fatura do laboratório convencionado; os utentes sejam 

informados de forma verdadeira, completa e inteligível, e em momento prévio à 

decisão do utente recorrer ao prestador para a prestação de cuidados de saúde, de 

qual(ais) o(s) exame(s) que na sequência de uma intervenção cirúrgica  poderão vir a 

ser-lhe realizados; e seja incluído na “previsão de encargos ou orçamento previsional” 

o valor que concretamente poderá vir a ser cobrado pelos mesmos. 
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A ERS deliberou igualmente emitir uma instrução aos prestadores Centro de Medicina 

Física e de Reabilitação Central do Montijo, Lda. e Tiagos Clínica, Lda. no sentido de o 

prestador Centro de Medicina Física e de Reabilitação Central do Montijo, Lda. apenas 

poder utilizar a convenção por si detida com o SNS para a prestação de cuidados de 

saúde na área de Medicina Física e Reabilitação, nas instalações convencionadas, as 

quais constam aliás da respetiva ficha técnica, bem como não poder autorizar que 

terceiros utilizem a sua convenção, devendo cessar qualquer uso da referida 

convenção fora dos termos referidos, e ainda no sentido de o prestador Tiagos Clínica, 

Lda. não poder fazer uso, em qualquer situação, de convenção com o SNS, detida por 

uma entidade terceira.  

Finalmente, foi emitida uma instrução à Radelfe – Clínica Radiologia Paços de 

Ferreira, na sequência da receção de uma exposição de um utente, na qual era 

relatado que o referido estabelecimento convencionado com o SNS para a realização 

de polipectomias, condicionava a realização de uma polipectomia “diadérmica” aos 

utentes do SNS, ao pagamento de uma contraprestação pecuniária, tendo a mesma o 

intuito de garantir a devolução de valor indevidamente cobrado a um utente; bem 

como a abstenção de cobrança de valores para além das taxas moderadoras 

aplicáveis; e ainda garantir aos utentes a prévia, clara e oportuna informação sobre os 

procedimentos a que são submetidos. 

 

Recomendação sobre medicina privada em hospitais públicos 

Tendo a ERS tomado conhecimento da existência de estabelecimentos hospitalares 

públicos que estavam a permitir o exercício de medicina privada nas suas próprias 

instalações, alegadamente após o horário de funcionamento dos mesmos, considerou-

se conveniente aferir em que termos tal atividade vinha sendo exercida. 

Da análise da informação recolhida foi possível constatar que a prática de medicina 

privada nos estabelecimentos hospitalares públicos não obedecia a um quadro 

uniforme em aspetos tão diversos como a utilização de instalações e equipamentos, a 

faturação de serviços prestados, os honorários e a respetiva repartição. 

Por outro lado, atendendo às normas legais e regulamentares aplicáveis, verificou-se 

que, além da Lei de Bases da Saúde, que carece de regulamentação, não existia, ao 

momento, nenhum quadro legal passível de reger o exercício de medicina privada em 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 29 

estabelecimentos hospitalares públicos, podendo concluir-se pela ausência de base 

legal para o exercício de medicina privada em hospitais públicos, com exceção dos 

casos abrangidos pela cláusula de salvaguarda prevista na al. a) do artigo 36º do 

Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de Agosto. 

Assim, por entender que o exercício de medicina privada em estabelecimentos 

hospitalares públicos comporta riscos para os direitos dos utentes que não devem ser 

negligenciados, a ERS, a 8 de Fevereiro de 2013, emitiu uma recomendação ao 

Ministério da Saúde, para que adotasse os procedimentos necessários para fazer 

cessar o exercício de medicina privada em estabelecimentos hospitalares públicos. 

No âmbito do mesmo processo, a ERS foi, como visto supra, analisar a concreta 

atuação dos estabelecimentos hospitalares públicos em que se verificou o exercício 

daquela atividade, e que determinou a emissão de uma instrução aos mesmos. 

 

Estudo sobre o novo regime jurídico das taxas moderadoras 

Consideradas as alterações introduzidas no âmbito de aplicação, nas categorias de 

isenção e nos valores das taxas moderadoras do SNS, bem como nos procedimentos 

administrativos para o reconhecimento de isenção do seu pagamento, a ERS 

procedeu ao estudo das principais alterações introduzidas, e, nesse âmbito, à análise 

do processo de implementação do novo regime jurídico e dos impactos no perfil dos 

utentes isentos, no acesso a cuidados de saúde primários e hospitalares do SNS e no 

financiamento global do SNS. 

Em face da análise efetuada ao processo de implementação, foi considerada 

adequada a abertura de um processo de monitorização, com a finalidade de dar 

continuidade ao acompanhamento da aplicação deste novo regime pelas entidades 

responsáveis e pelos estabelecimentos do SNS. 

 

Parecer sobre as tabelas de preços do SNS e das convenções publicadas em 

Abril/Maio de 2013 

Em 24 de abril de 2013 foi publicada, no Diário da República, 1.ª série – N.º 80, a 

Portaria n.º 163/2013 que aprova as tabelas de preços a praticar pelo SNS, bem como 

o respetivo Regulamento. 
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Em simultâneo com esta revisão dos preços do SNS, foi publicada, em 1 de maio de 

2013, no website da ACSS, uma nova tabela de preços a pagar pelo SNS aos 

prestadores privados com convenção para prestação de serviços aos seus utentes. 

No cumprimento do estabelecido na alínea e) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 

127/2009, de 27 de maio, a ERS pronuncia-se neste parecer sobre o conteúdo da 

citada portaria, bem como sobre as tabelas das convenções do SNS. 

 

2.4. Promoção e defesa da concorrência 

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

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

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

suas atribuições relativas a este setor. 

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

relevantes que apresentam características específicas sectoriais, designadamente 

definir os mercados geográficos, em conformidade com os princípios do direito da 

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

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

 

Colaboração com a Autoridade da Concorrência 

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

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

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

sendo da competência desta Entidade, bem como deve obrigatoriamente solicitar 

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

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

Com efeito, por solicitação da AdC, a ERS pronunciou-se, nos termos previstos no n.º 

1 do art. 55.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, no âmbito da operação de 

concentração com a referência Ccent. n.º 33/2013, envolvendo a Vallis Sustainable 

Investments I Holding S.àr.L, o Fundo Inter-Risco II, Fundo de Capital de Risco e a 32 

Senses, SGPS, S.A.. 
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Ao abrigo da mesma obrigação legal, foi ainda emitido parecer sobre a operação de 

concentração com a referência Ccent 58/2012 – AMIL Participações/HPP. 

 

Pedidos de parecer no âmbito da convenção de diálise 

Em 2013 a ERS elaborou um parecer a pedido da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, nos 

termos e para os efeitos do preceituado no n.º 6 da Cláusula 5.ª do clausulado tipo da 

convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da diálise, alterado pelo 

Despacho do Secretário de Estado da Saúde n.º 4652/2010, de 9 de Março. 

Concretamente, este parecer continha a avaliação realizada em matéria de 

concorrência por virtude dos pedidos de convenção para a prestação de cuidados de 

saúde na área da diálise apresentados pelas entidades “Diaverum – Investimentos e 

Serviços, Lda” e “Pluribus Diálise – Cascais, SA”. 

Solicitações de natureza similar vieram da ARS do Norte, designadamente tendo em 

vista a aceitação ou rejeição da celebração de uma nova convenção na área de diálise 

com um centro privado pertencente à Clinrenocare, Gestão e Serviços Clínicos, S.A., e 

ainda de convenção com um centro privado pertencente à Nefrodouro – Centro Renal 

do Douro, S.A.. 

Por seu turno, a ARS do Centro submeteu à apreciação da ERS o pedido de 

celebração de uma nova convenção com uma clínica privada pertencente à 

Nephrocare.  

 

Avaliações concorrenciais no âmbito do regime de convenções do SNS 

O Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, que estabelece o novo regime jurídico 

das convenções do SNS, dispõe no n.º 1 do seu artigo 4.º que a celebração das 

convenções deve assentar em procedimento de contratação para uma convenção 

específica ou em procedimento de adesão a um clausulado tipo previamente 

publicado. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a escolha de tipo procedimento é 

proposta pela ARS contratante ou pela ACSS (no caso de convenções de âmbito 

nacional), mediante parecer prévio não vinculativo da ERS. 

Este parecer deve atender “às características do mercado a que se dirige a 

convenção, nomeadamente quanto aos níveis de concorrência, à área de prestação e 
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à natureza dos serviços”, assentando numa lógica de aproveitamento das condições 

concorrenciais dos mercados relevantes em causa que melhor se expõe na secção 

seguinte. 

Presentemente, a ERS acompanha os desenvolvimentos de um grupo de trabalho 

criado pelo Ministério da Saúde de com vista à conceção e implementação das tarefas 

necessárias para materialização do novo regime jurídico de convenções. No âmbito 

desse grupo de trabalho, a ERS elaborou, em 2013, avaliações concorrenciais nas 

quatro áreas em que se irá avançar com projecto-piloto de contratação de novas 

convenções. 

 

Outros estudos sobre concorrência 

No estudo já referido estudo sobre o “Acesso, Concorrência e Qualidade no Sector 

Convencionado com o SNS: Análises Clínicas, Diálise, Medicina Física e Reabilitação 

e Radiologia” contemplou-se, como sugere o título, a componente da concorrência 

entre os prestadores no acesso ao sector convencionado com o SNS. 

De modo semelhante, abordou-se a temática da concorrência no estudo sobre o 

“Acesso, concorrência e qualidade na realização de exames de Tomografia por 

emissão de Positrões (PETSCAN)”. 

 

2.5. Atividades transversais 

2.5.1. Registo público de estabelecimentos 

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

um dos objetivos da atividade regulatória da ERS é velar pelo cumprimento dos 

requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

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

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

regulamentares necessários para o funcionamento dos estabelecimentos, 

sancionando o seu incumprimento. 
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No quadro destes objetivos inclui-se o registo público dos estabelecimentos 

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

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

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

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

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

de constituir requisito necessário para o funcionamento dos estabelecimentos. 

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 2013, encontravam-se registados 17.160 estabelecimentos, explorados por 11.385 

entidades. 

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

informática onde se encontram os dados dos estabelecimentos registados. Local 

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

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

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

oficiosamente pelos próprios serviços da ERS. 

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

como principais atividades de movimento do SRER pode destacar-se, em 2013, a 

receção de 1.147 pedidos de senha de identificação, dos quais foram validados 1.078, 

bem como o registo de 1.215 novos estabelecimentos prestadores de cuidados de 
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saúde, detidos por 902 entidades. Nesse mesmo período temporal foram ainda 

anulados/recusados 158 pré-registos e cessados 384. 

Na tabela seguinte pode verificar-se a evolução de novos registos por tipo de entidade 

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

singulares, representam maior peso no total de novos registos. 

Tabela 5 – Novos registos por tipo e natureza de entidade 

  2010 2011 2012 2013 

  Entidades Estab. Entidades Estab. Entidades Estab. Entidades Estab. 

Colectiva 786 963 936 1089 600 676 605 731 

 Coop. 1 915 3 3 0 2 4 6 

 IPSS 21 3 21 21 16 17 31 32 

 Outros 3 20 4 5 4 4 2 2 

 Privada 753 24 902 1053 574 639 561 678 

 Pública 8 1 6 7 4 14 7 13 

 Singular 150 177 262 296 321 339 297 484 

 Privada 150 177 262 296 321 339 297 484 

  Total 936 1140 1.198 1.385 921 1.015 902 1.215 

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

maio, verificando-se que determinado prestador não se registou voluntariamente, para 

além do processo de contra ordenação, a ERS inicia também um procedimento de 

registo oficioso. Neste âmbito, no ano de 2013, foram instaurados 79 processos de 

registo oficioso. 

 

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 

2013, com o apoio direto da ERS. 
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Tabela 6 – Estabelecimentos licenciados em 2013 

Tipologia Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total 

Centros de enfermagem 78 46 49 5 9 187 

Clínicas ou consultórios dentários 392 195 296 27 65 975 

Clínicas ou consultórios médicos 795 373 780 66 92 2.106 

Unidades com internamento 1 1 0 0 1 3 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 0 1 0 0 1 2 

Unidades de medicina física e reabilitação 64 44 64 6 5 183 

Total 1.330 660 1.189 104 173 3.456 

 

2.5.3. Atividade de fiscalização 

Para cumprimento dos seus objetivos de regulação previstos no artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, e no âmbito dos seus poderes de supervisão 

da atividade exercida pelos prestadores de cuidados de saúde, a ERS pode, nos 

termos da alínea c) do artigo 42.º desse Decreto-Lei, proceder às inspeções e 

auditorias que se mostrarem necessárias. 

No cumprimento do plano de atividade de fiscalização que havia sido previamente 

traçado, a ERS realizou 1.247 fiscalizações, durante o ano de 2013, conforme se 

demonstra na tabela seguinte. 

Tabela 7 – Fiscalizações realizadas 

Fiscalizações e auditorias Ano 2013 % 

 Cumprimento dos requisitos de funcionamento 984 79% 

 No âmbito de estudos com temáticas diversas 169 14% 

 Auditorias no âmbito do SINAS 61 5% 

 Dedicadas à qualidade dos cuidados de saúde 33 3% 

 Total 1.247 100% 
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2.5.4. Atividade sancionatória 

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

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

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

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

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

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

Durante o ano de 2013, foram instaurados 278 processos de contraordenação, dos 

quais 84 (30%) foram instaurados com apenas uma infração e 194 (70%) com 

múltiplas infrações, perfazendo assim um total de 556 infrações. Foram ainda 

executadas sete ordens de suspensão imediata a estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde. 

A maioria do tipo de infrações diz respeito à violação de normativos relacionados com 

o regime de licenciamento específico (40,1%), e cerca de 36,5% devem-se à ausência 

de registo na ERS. Já as infrações que estão ligadas, de alguma forma, à não 

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

que as entidades têm de cumprir, totalizam 19,1% das infrações. 

A tabela seguinte demonstra o tipo de infrações detetadas no âmbito dos processos de 

contraordenação instaurados durante o ano de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 37 

Tabela 8 – Infrações no âmbito dos processos de contraordenação instaurados 

em 2013 

Infracção Número % 

Ausência de registo na ERS (art. 45.º n.º 2 e 51.º n.º 2 a)) 203 36,5% 

Inexistência de Livro de Reclamações 87 15,6% 

Não prestação de informação, ou prestação de informações falsas 7 1,3% 

Não envio de reclamação, para a ERS, no prazo de 10 dias úteis 10 1,8% 

Não facultou imediata e gratuitamente o Livro de Reclamações ao utente 5 0,9% 

Recusa de colaboração com a ERS 10 1,8% 

Violação de normativos relacionados com regime de licenciamento específico 223 40,1% 

Não tem afixado o letreiro do Livro de Reclamações 2 0,4% 

Desrespeito de norma ou de decisão da ERS (artigo 51.º, n.º 1, alínea b) 3 0,5% 

Incumprimento da obrigação de atualização do registo 4 0,7% 

Inexistência, no letreiro, da identificação e morada completa da ERS 2 0,4% 

Total 556 100% 

Durante 2013, o Conselho Diretivo da ERS decidiu 347 processos de 

contraordenação. Em resultado de todas essas decisões, foram aplicadas 299 

sanções, das quais 171 coimas e 128 admoestações. Terminaram em absolvição 48 

processos de contraordenação. 

Tabela 9 – Processos de contraordenação decididos em 2013 

Assunto Visado Número % 

Absolvição 45 13% 

Absolvição por dissolução 3 1% 

Admoestação 128 37% 

Sanção pecuniária 171 49% 

Total 347 100% 

O valor total das coimas aplicadas ascendeu a 190.225€, variando as coimas entre os 

125€ e os 15.000€. 
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2.5.5. Atendimento ao público 

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

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

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

com o licenciamento de unidades privadas de saúde. 

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

tabela seguinte.  

Tabela 10 – Atendimento telefónico sobre registo e licenciamento em 2013 

Assunto Visado N.º de telefonemas Duração Média 

Apoio Geral 170 00:09:47 

Licenciamento 3.789 00:26:28 

Pagamentos e Certidões 1.432 00:11:13 

Registo 6.154 00:16:12 

Total 11.545 00:15:55 

Adicionalmente foram realizados, durante o ano de 2013, nas instalações da ERS, 

1.102 atendimentos presenciais, de acordo com a tabela que se segue. 

Tabela 11 – Atendimento presencial sobre registo e licenciamento em 2013 

Assunto Visado N.º de atendimentos Duração Média 

Apoio Geral 18 00:50:13 

Licenciamento 779 00:42:59 

Pagamentos e Certidões 85 00:32:30 

Registo 220 00:49:47 

Total 1.102 00:43:39 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 39 

3. Outras atividades 

3.1. Organização e metodologias de trabalho 

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

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

uma utilização eficiente dos seus recursos humanos e materiais. Inserem-se neste 

âmbito atividades destinadas à melhoria dos processos de gestão interna da ERS e a 

formação especializada dos seus colaboradores. 

 

Reestruturação orgânica 

Com vista a adequar a ERS às funções que irá desempenhar com a entrada em vigor 

dos novos estatutos, em novembro de 2013 foi operada uma reestruturação 

departamental. A nova estrutura orgânica baseia-se nas funções desempenhadas, 

com os novos departamentos a estar dedicados a processos administrativos e 

sancionatórios, fiscalização e avaliação da qualidade, registo e licenciamento de 

prestadores, ou elaboração de estudos e pareceres. 

A ERS é agora constituída pelos seguintes departamentos: 

 Departamento de Supervisão do Sistema de Saúde: agrega a supervisão 

comportamental dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde em 

todas as matérias a que corresponde a função de regulação da ERS. 

 Departamento de Qualidade e Fiscalização: reúne a unidade de qualidade, 

responsável, em especial, pela garantia da qualidade de prestação de cuidados de 

saúde, pelo desenvolvimento do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

(SINAS) e pelo seguimento dos sistemas de acreditação e certificação dos 

estabelecimentos, e a unidade de fiscalização. 

 Departamento de Apoio ao Utente: assegura a função de tratamento das 

reclamações dos utentes, independentemente do suporte por que sejam 

apresentadas, e concebe e gere o atendimento através do Balcão do Utente. 

 Departamento de Apoio ao Regulado: assegura os procedimentos de registo 

público dos prestadores de cuidados de saúde, e sua manutenção, bem como os 
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procedimentos de licenciamento, e controla a emissão de taxas de registo e 

contribuição regulatória; adicionalmente, presta apoio ao regulado em matéria de 

registo, licenciamento, tributação e outros requisitos de funcionamento. 

 Departamento de Estudos e Regulação Económica: assegura a realização de 

estudos e a emissão de pareceres, numa ótica de análise sistémica de todas as 

temáticas abordadas no âmbito da regulação da ERS. 

 Departamento Jurídico: departamento de apoio jurídico à prossecução das 

atribuições da ERS a cargo dos outros departamentos, tendo ainda as 

competências específicas de conduzir o processo de mediação ou conciliação de 

conflitos, o procedimento de elaboração de regulamentos com eficácia externa, 

bem como a tarefa de assegurar a representação judicial da ERS. 

Além destes departamentos, a organização da ERS compreende ainda estruturas 

diretamente dependentes do Conselho Diretivo, como sejam a Unidade de Gestão 

Interna, o Gabinete de Gestão dos Sistemas de Informação, o Gabinete de 

Comunicação e o Gabinete de Gestão de Qualidade. 

A estrutura orgânica da ERS é reproduzida no seguinte organograma. 
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Sistema de Gestão da Qualidade 

No último trimestre de 2013 a ERS iniciou a implementação de um Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ), assente na abordagem por processos preconizada pela norma 

NP EN ISO 9001:2008 (versão portuguesa da norma ISO 9001:2008). Os objetivos do 

SGQ, cuja implementação se concretizará durante 2014, consistem na simplificação 

administrativa e no ganho de eficiência no desempenho das atividades. Atingidos 

estes objetivos, será possível avançar para a consequente certificação do SGQ da 

ERS ao abrigo daquela norma. 

No âmbito da implementação do SGQ da ERS, o Conselho Diretivo aprovou em 

dezembro de 2013 a Política da Qualidade da ERS. Desta forma, atendendo a que a 

ERS tem uma intervenção num setor muito sensível, a instituição estabeleceu um 

compromisso com a qualidade no sentido de: 
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 Desenvolver uma atividade de supervisão independente das entidades titulares 

dos estabelecimentos sujeitos à sua jurisdição ou de qualquer outra entidade com 

intervenção no setor; 

 Prestar informação clara e precisa a todos os interessados no setor da saúde, 

nomeadamente aos utentes, no sentido de reforçar a sua capacidade de escolha 

sobre os cuidados de saúde que mais se adequem às suas necessidades, e aos 

regulados no sentido de prestar os esclarecimentos necessários ao desempenho 

da sua atividade; 

 Ser transparente nas suas ações, comunicando as suas atividades e decisões, e 

mantendo um constante fluxo de informações; 

 Ser responsável e prestar contas no sentido de merecer a confiança de todos os 

intervenientes no mercado, elemento essencial para um ambiente regulatório 

estável e propício ao bom funcionamento do sistema de saúde; 

 Obter o reconhecimento de todos no exercício das suas funções através da 

imparcialidade, rigor e competência técnica dos seus atos; 

 Reforçar as parcerias com diferentes agentes da área da saúde, quer ao nível 

técnico, como ao nível administrativo, de modo a obter benefícios mútuos para os 

utentes e prestadores. 

Assim, a implementação de uma cultura de melhoria contínua dos processos e 

objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade projeta a ambição da ERS em 

prosseguir a sua missão com elevada competência e transparência e dessa forma 

contribuir para um melhor funcionamento do sistema de saúde. 

 

Formação interna e externa 

Em 2013, atento o papel fulcral dos recursos humanos no desenvolvimento das 

atividades 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 atuais e pertinentes para a 

sua atividade regulatória. 
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Nesse sentido foram financiadas um total de 30 formações externas, de que 

beneficiaram 21 colaboradores, incluindo cursos de pós-graduação, cursos práticos, 

mestrados, doutoramentos e outras formações com temáticas relevantes para as 

atividades desta entidade, num total de, aproximadamente, 1.369 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 2013 foram ainda desenvolvidas 15 formações internas subjacentes a 

temáticas relacionadas com a atividade regulatória da ERS, destinada a uma média de 

24,4 colaboradores, com a duração de 19,10 horas. 

 

Sistemas de informação da ERS 

Em 2013 os sistemas de informação da ERS foram sujeitos a várias tarefas de 

manutenção, incidindo sobretudo no parque de máquinas físicas (hardware). 

Procedeu-se ainda à implementação e/ou manutenção dos seguintes serviços: 

(i) Manutenção do sistema de virtualização Proxmox; 

(ii) Implementação da rede sem fios; 

(iii) Remoção do sistema de virtualização da Microsoft (Hyper-V); 

(iv) Manutenção do ISX; 

(v) Actualizações aos servidores, por forma a melhorar a segurança dos mesmos; 

(vi) Instalação de servidor para a ferramenta de Business Inteligence – QlikView. 

Adicionalmente, ao longo de 2013, os sistemas SRER, SGREC e SINAS foram 

sujeitos a variadas alterações quer no seu front office, quer no back office, 

relativamente à gestão da atividade de registo, das licenças de funcionamento, da 

gestão processual e das fiscalizações. 

Acrescenta-se ainda a correcção de várias incoerências encontradas nos sistemas 

previamente mencionados. 

Finalmente, procedeu-se ainda à integração do novo sistema Primavera no parque da 

ERS. 
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Comunicação interna 

No que concerne à comunicação interna, a ERS apostou na sua coesão, com fluxos 

transversais dinâmicos. De facto, mecanismos efetivos e eficazes de comunicação 

interna são uma característica essencial para o bom funcionamento de instituições 

que, como a ERS, têm na informação o ativo mais importante. 

Nesse sentido, em 2013, o Conselho Directivo entendeu criar um Gabinete de Gestão 

da Qualidade e um Gabinete da Comunicação, que, entre outros aspetos, irão 

promover esta tipologia comunicacional. Paralelamente, procedeu-se à elaboração de 

relatórios de periodicidade quadrimestral sobre as atividades de regulação da ERS, 

divulgados internamente junto de todos os colaboradores, à publicação de newsletters 

mensais, à comunicação interna das deliberações do Conselho Diretivo e à realização 

de reuniões bimestrais do Conselho Diretivo com todos os técnicos superiores. 

Por outro lado, no sentido de melhorar a comunicação interna, o Conselho Diretivo 

determinou a realização de seminários internos com periodicidade mensal, nos quais 

são apresentadas as matérias em análise pela ERS, que, desta forma, passam a ser 

do conhecimento de todos os colaboradores que neles participarem. As temáticas 

abordadas em 2013 passaram pela gestão da qualidade, pela EPSO, pelo SINAS e 

pelo plano de atividades para 2014 de cada departamento. 

 

3.2. Relações externas 

A ERS, como entidade independente que prossegue o interesse público, tem uma 

responsabilidade acrescida de prestação de contas, concretizada, desde logo, pela 

obrigação prevista no art. 57.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, de 

elaboração e envio ao Governo e Assembleia da República de um relatório sobre a 

atividade regulatória. 

Adicionalmente, para concretização das suas obrigações de transparência perante o 

público, a ERS utiliza o seu website como o principal canal de comunicação com os 

prestadores de serviços de saúde, os utentes, as demais instituições do setor e a 

comunicação social, assegurando assim não só a prestação de informação sobre 

todas as suas atividades, mas também oferecendo serviços relevantes para estes 

diferentes públicos. 
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No entanto, a prestação de contas e o contacto com os stakeholders da ERS acontece 

em vários outros canais. 

Assim, no dia 27 de setembro de 2013, realizou-se o III Fórum ERS, dedicado ao tema 

da regulação independente em Portugal. Esta matéria foi analisada e debatida em 

quatro painéis, sobre a nova lei-quadro das entidades reguladoras, a lei-quadro e as 

entidades reguladoras, a lei-quadro e os prestadores de saúde. 

Com a realização deste Fórum coincidiu o lançamento do terceiro número dos “Textos 

de Regulação”, desta feita referentes a 2012. 

Em outubro de 2013, as instalações da reguladora foram palco da cerimónia solene de 

assinatura do Protocolo de Colaboração estabelecido entre a ERS e a Ordem dos 

Médicos, no âmbito do SINAS. 

A 11 de Dezembro, a ERS recebeu a visita do Diretor Nacional de Recursos Humanos 

de Moçambique, Dr. Martinho Dgedge, que veio conhecer as instalações e reunir 

individualmente com cada um dos diretores de departamento. 

Ainda no âmbito das suas relações externas, a ERS esteve representada nas 15.ª e 

16.ª Conferências da EPSO – European Partnership for Supervisory Organizations in 

Health Services and Social Care, realizadas, respetivamente, em Bruxelas (Bélgica) a 

convite da da Zorginspectie, a agência com responsabilidades de regulação da 

prestação de cuidados de saúde na região da Flandres, e em Copenhaga (Dinamarca) 

a convite da Sundhedsstyrelsen, a autoridade responsável pela supervisão do sector 

da prestação de cuidados de saúde e regulação do sector do medicamento na 

Dinamarca.  

Finalmente, a ERS interveio ainda em diversos eventos organizados por outras 

instituições, através de discursos, palestras ou seminários relativos a temas 

relacionados com a regulação na saúde. Concretamente, a ERS esteve representada 

pelo Presidente do Conselho Diretivo nos seguintes eventos: 

 Ato de posse do Bastonário e dos restantes Órgãos Nacionais da Ordem dos 

Farmacêuticos, 11 de janeiro de 2013, Lisboa 

 Comemoração do 20.º Aniversário do Infarmed, 15 de janeiro de 2013, Lisboa 
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 Pequeno-Almoço privado organizado pela A.T. Kearney, 23 de janeiro de 2013, 

Lisboa 

 Health in Portugal: a challenge for the future. The Gulbenkian Platform for a 

sustainable health system, Fundação Caloute Gulbenkian, 5 de fevereiro de 2013, 

Lisboa 

 Apresentação pública do estudo "O Sector da Saúde; da racionalização à 

excelência", Health Cluster Portugal, 12 de março de 2013, Lisboa 

 Workshop Luso-Brasileiro “Gerir hospitais em época de crise: o compromisso entre 

a eficiência e a qualidade”, APAH, 15 de março de 2013, Porto 

 Conferência “Desafios da Saúde Portugal 2013”, PricewaterhouseCoopers, 20 de 

março de 2013, Lisboa 

 Reunião nacional de Comissões de Ética, Comissão de Ética para a Saúde do 

Hospital da Luz, 22 de março, Lisboa 

 IV Simpósio de COLUFRAS, de 4 de abril a 10 de abril de 2013, Cabo Verde 

 2.º Congresso de Medicina Tropical, IHMT, 23 de abril de 2013, Lisboa 

 Conferência "A Internacionalização da Saúde", APAH, 9 de maio de 2013, Porto 

 Encontro preparatório para a realização de um colóquio subordinado à temática da 

regulação, Cedipre, 18 de junho de 2013, Lisboa 

 Audição na Assembleia da República, a propósito da Proposta de Lei 132/XII/2.ª 

(GOV), 25 de junho de 2013, Lisboa 

 Segundo encontro preparatório para a realização de um colóquio subordinado à 

temática da regulação, Cedipre, 15 de julho de 2013 

 Cerimónia de tomada de posse do Conselho da Autoridade da Concorrência, 

Ministério da Economia, 16 de Setembro de 2013 

 Conferência "Protecção Radiológica na Saúde 2013", Unidade de Protecção e 

Segurança Radiológica, IST/ITN, de 18 a 20 de setembro de 2013, Lisboa 
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 III Fórum ERS - "A Regulação Independente em Portugal", 27 de setembro de 

2013, Porto 

 Conferência "Competitividade e Crescimento", A.T. Kearney, 8 de outubro de 2013, 

Lisboa 

 13.ª Conferência Nacional de Economia da Saúde, APES, de 10 a 12 de outubro 

de 2013 

 Colóquio "A Nova Lei-Quadro das Entidades Reguladoras", Cedipre, 25 de outubro 

de 2013, Lisboa 

 Assinatura do Protocolo estabelecido entre a ERS e a OM, no âmbito do SINAS, 

30 de outubro de 2013, Porto 

 Ciclo de Tertúlias 2013: "Qualidade/Segurança em Cuidados de Saúde", Ordem 

dos Enfermeiros, 18 de novembro de 2013, Coimbra 

 3ª Reunião da Comissão da Plataforma Health in Portugal: A Challenge for the 

Future, Fundação Calouste Gulbenkian, 19 de novembro e 2013, Lisboa 

 III Conferência VIH Portugal: Zero novas infecções, zero casos de descriminação, 

zero mortes por SIDA, VIH Portugal, 21 e 22 de novembro de 2013, Lisboa 

 XIII Curso de Pós-Graduação em Regulação Pública e Concorrência, Cedipre, 23 

de novembro de 2013 e 30 de novembro de 2013, Coimbra 

 Sessão na ENSP, 27 de novembro de 2013, Lisboa 

 Lançamento do livro "A Austeridade Mata? A Austeridade Cura?", de Eduardo Pais 

Ferreira, 29 de novembro de 2013, Lisboa 

 Jantar de homenagem à Bastonária da OE, Mariana Diniz de Sousa, Ordem dos 

Enfermeiros, 4 de dezembro de 2013. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 48 

4. Recursos mobilizados 

4.1. Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2013, a ERS tinha ao seu serviço 47 colaboradores. Durante o 

ano ocorreu a saída de uma colaborada que denunciou o contrato de trabalho por 

tempo indeterminado que mantinha com a ERS. 

Em 2013 manteve-se a exercer funções noutra entidade pública uma colaboradora 

pertencente ao quadro de pessoal da ERS.  

Relativamente a admissões, em 2013, a ERS recrutou, mediante os adequados 

processos de seleção, três colaboradores, em regime de contrato de trabalho por 

tempo indeterminado.  

 

4.2. Recursos materiais 

Ao nível da mobilização de recursos materiais durante 2013, a ERS continuou a 

efetuar várias melhorias, alterações e desenvolvimentos necessários à adequação dos 

softwares, denominados SRER e SGREC, às novas necessidades, derivadas de nova 

legislação, amadurecimento da solução em termos de uso e informação, e integração 

com demais sistemas de informação existentes na ERS. 

Na sequência da publicação da Lei-quadro das entidades reguladoras (Lei n.º 

67/2013, de 28 de agosto) que determina no n.º 1 do artigo 38.º que as entidades 

reguladoras aplicam o Sistema de Normalização Contabilística, procedeu-se à 

aquisição de um software adequado ao cumprimento daquela obrigação legal, bem 

como a constante da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º. 

Aproveitou-se ainda a oportunidade para adquirir um programa de recursos humanos 

adequado à natureza e especificidades da ERS, integrado com a contabilidade. Para 

cumprimento da obrigação legal constante do n.º 4 do referido artigo 38.º daquela lei, 

procede-se ainda à aquisição de um programa informático de inventariação do 

património da ERS.  
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Ainda durante o ano de 2013, a ERS procedeu à substituição programada de algum 

equipamento informático, designadamente de computadores que estavam avariados 

ou obsoletos e à aquisição de uma fotocopiadora multifunções.  

Relativamente às instalações da ERS durante o ano de 2013, foram efetuadas 

intervenções preventivas e corretivas em algumas zonas, derivadas da utilização e 

desgaste dos materiais, bem como a adequação funcional e física em zonas pontuais 

das instalações para acomodação dos colaboradores recrutados, através da aquisição 

do mobiliário e equipamento informático necessários. 

Ainda durante o ano de 2013, a ERS procedeu à substituição programada de algum 

equipamento informático, designadamente de computadores que estavam avariados 

ou obsoletos e à aquisição de uma fotocopiadora multifunções.  

 

4.3. Recursos financeiros 

No tocante aos recursos financeiros, o conselho diretivo da ERS determinou continuar 

a não usar o duodécimo da receita de Orçamento de Estado, tal como acontece desde 

Agosto de 2006, uma vez que a suas receitas próprias se tem mostrado suficientes 

para fazer face às suas despesas. 

Enquanto organismo público dotado de autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, a ERS arrecadou as suas receitas próprias, provenientes das taxas 

de registo de prestadores de cuidados de saúde (taxa de inscrição e taxa de 

manutenção do registo dos prestadores de cuidados de saúde), e da cobrança de 

coimas aos prestadores de cuidados de saúde, através de contas bancárias dedicadas 

e abertas no Instituto de Gestão e 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, e do mesmo passo, beneficiando da eficiência e simplificação 

assegurada pela rede de cobranças do Estado, usufruindo a ERS deste serviço do 

IGCP desde 2006. 

De facto, a rede de cobranças do Estado, que se destina a todos os organismos com 

elevado volume anual de documentos cobrados, permitiu uma eficaz gestão e controlo 

dos recebimentos através da utilização do documento único de cobrança (DUC), 

contando inúmeros locais de cobrança, com cobertura territorial e suporte tecnológico 
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assinalável, designadamente a rede de caixas automáticas Multibanco, estações dos 

CTT, e os balcões das instituições bancárias aderentes. 

Em 2013, a ERS prosseguiu com a cobrança de coimas aos prestadores de cuidados 

de saúde, iniciada já no final de 2007. De salientar que 60% do produto da receita 

proveniente das coimas aplicadas revertem a favor dos cofres do Estado, nos termos 

do disposto alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei nº 127/2009, de 27 de 

Maio. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro, a 

ERS está obrigada a transferir para as ARS territorialmente competentes, 40% do 

montante referente à taxa de inscrição e 10% do montante referente às taxas de 

manutenção dos registos obrigatórios. 

Na sequência da publicação da Portaria n.º 406/2012, de 12 de Dezembro, que definiu 

o procedimento de compensação dos montantes das taxas, cobradas a partir de data 

de início da produção de efeitos do Decreto-Lei 279/2009, a ERS continuou a proceder 

à transferência dos valores devidos a cada ARS. 

Porto, 31 de março de 2014 

 

O Presidente do Conselho Diretivo, 

 

(Jorge Simões) 

Os Vogais, 

 

 

 

 

 

(Álvaro Moreira da Silva) (Nuno Castro Marques) 
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