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1. Introdução 

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 nos seus 

estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto. 

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

Administração, conforme disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º daqueles 

estatutos, elaborar o relatório de atividades, relatório esse que é enviado ao Governo e 

à Assembleia da República e objeto de divulgação pública, nos termos do artigo 70.º. 

Em concretização de tais obrigações legais, este relatório apresenta uma breve 

descrição das atividades desenvolvidas pela ERS em 2014, designadamente dos 

estudos, pareceres, instruções e recomendações publicados, encontrando-se a versão 

integral destes documentos disponível no website da ERS, em www.ers.pt. 

 

1.2. Missão e atribuições 

Em conformidade com os seus estatutos, 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, incluindo o 

licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, à garantia dos 

direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação de cuidados de saúde 

de qualidade, bem como dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e 

transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades 

financiadoras e utentes. 

De forma mais concreta, são objetivos da atividade reguladora da ERS: a) assegurar o 

cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, incluindo os respeitantes ao regime de 

licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos da 
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lei; b) assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos 

termos da Constituição e da lei; c) garantir os direitos e interesses legítimos dos 

utentes; d) zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade; e) zelar pela 

legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do 

sistema; f) promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, 

em colaboração com a Autoridade da Concorrência (AdC) na prossecução das suas 

atribuições relativas a este sector; e g) desempenhar as demais tarefas previstas na 

lei. 

O seu âmbito de regulação inclui todos os estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, do sector público, privado, social e cooperativo, independentemente da sua 

natureza jurídica, excetuando-se os profissionais de saúde no que respeita à sua 

atividade sujeita à regulação e disciplina das respetivas associações públicas 

profissionais e os estabelecimentos sujeitos a regulação específica do Infarmed – 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, nos aspetos 

respeitantes a essa regulação. 

Importa, a este título, assinalar que com a entrada em vigor dos novos estatutos da 

ERS, em agosto de 2014, o seu âmbito territorial de atuação passou a incluir as 

regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 
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2. Atividades de regulação desenvolvidas em 2014 

2.1. Controlo dos requisitos de funcionamento 

Conforme se estabelece no artigo 10.º dos estatutos da ERS, um dos seus objetivos 

de regulação é assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incluindo os respeitantes ao 

regime de licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos 

termos da lei. 

Para esse efeito, incumbe-lhe, concretamente, pronunciar-se e fazer 

recomendações sobre os requisitos necessários para o funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos da alínea a) do 

artigo 11.º dos seus estatutos. 

Nesta matéria, em 2014 a ERS elaborou e publicou um parecer nos termos do qual 

era referido que sempre que sejam praticadas, nos estabelecimentos que se dedicam 

a dispensa de medicamentos com ou sem receita médica (vulgo farmácias ou 

parafarmácias), atividades que integrem o conceito de prestação de cuidados de 

saúde, tal como definido pela ERS, as mesmas estarão sujeitas à sua regulação e 

supervisão, e consequentemente as entidades que as pratiquem estarão sujeitas à 

obrigação de registo no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) 

da ERS. 

Por outro lado, a título de requisitos de funcionamento, realça-se a obrigatoriedade de 

registo público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde junto da 

ERS (previsto no artigo 26.º dos seus estatutos). 

A figura 1 ilustra a evolução deste registo público de prestadores desde o ano em que 

foi criado até 2014. 
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Figura 1 – Entidades e estabelecimentos registados na ERS 
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Neste âmbito, a ERS regista e interliga todo o tipo de procedimentos inerentes à 

gestão e manutenção do registo, nomeadamente o histórico de pagamentos, o 

histórico de chamadas (tipificadas), o histórico de mensagens enviadas pelo sistema, o 

registo de todas as sessões de alteração de dados, o registo de notas, o registo de 

correspondência trocada com cada entidade, o registo dos pedidos de licenciamento e 

o registo de suspensão de atividade. 

As tabelas seguintes mostram, respetivamente, a evolução das tarefas de gestão do 

registo e de manutenção da base de dados de estabelecimentos registados desde 

2010. 

Tabela 1 – Evolução das tarefas de gestão do registo 

 Tarefas 2010 2011 2012 2013 2014 

Alterações ao registo 108 187 112 160 203 

Anulação de registo 21 128 195 130 95 

Cancelamento de execução fiscal 0 11 2 0 6 

Cessação de entidades 215 218 265 382 403 

Devolução de execução fiscal 1 2 0 0 0 

Devolução de pagamentos 24 72 86 121 85 

Devolução de pagamentos duplos 7 7 7 19 7 

Isenção de taxas 10 12 28 30 26 

Pagamentos fracionados 250 340 365 423 424 

Suspensão de atividade 9 15 19 50 34 

Total 645 1002 1079 1315 1283 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014   5 

Tabela 2 – Evolução das tarefas de manutenção do registo 

Tarefa 2010 2011 2012 2013 2014 

Validação de pré-registos 1192 1278 1098 1078 1407 

Novas entidades inscritas 936 1198 921 902 1029 

Novos estabelecimentos registados 1140 1385 1015 1215 1737 

Validação de alterações ao registo 3654 5701 3052 7860 6457 

Incumbe também à ERS, nos termos da alínea b) do artigo 11.º dos seus estatutos, 

instruir e decidir os pedidos de licenciamento de estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde, nos termos da lei. 

De facto, com a concomitante entrada em vigor, a 1 de setembro de 2014, do novo 

Regime Jurídico do Licenciamento (Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto), a ERS 

passou a deter a competência exclusiva do licenciamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde. A tabela seguinte mostra o número de licenças 

emitidas, para as tipologias de prestadores já regulamentadas. 

Tabela 1 – Número de licenças emitidas por tipologia de prestador 

Tipologia Licenciado 

Centros de enfermagem 497 

Clínicas ou consultórios dentários 5.270 

Clínicas ou consultórios médicos 2.738 

Laboratórios de anatomia patológica 0 

Laboratórios de genética médica 0 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 38 (32) 
1)

 

Unidades com internamento ou bloco operatório 22 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 9 

Unidades de diálise 0 

Unidades de medicina física e reabilitação 556 

Unidades de medicina nuclear 0 

Unidades de obstetrícia e neonatologia 3 

Unidades de radiologia 89 

Unidades de radioterapia 0 

Total 9.222 

1) Dos 38 estabelecimentos de patologia clínica e análises clínicas licenciados 32 correspondem a postos de colheita, 
sendo os restantes laboratórios. 

Ainda no âmbito não só das competências de licenciamento, mas de uma forma mais 

lata, ao abrigo dos poderes de autoridade legalmente reconhecidos no artigo 21.º dos 
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seus estatutos, a ERS promoveu no decurso do ano de 2014 a realização pontual de 

fiscalizações e inspeções, tendo em vista a verificação do cumprimento dos requisitos, 

legais e regulamentares, de exercício da atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos regulados, do sector público, privado e social, em todo o território de 

Portugal continental. Já a partir de 1 de setembro, iniciou a realização de avaliações 

periódicas regulares aos estabelecimentos licenciados, dedicadas à observância dos 

requisitos de funcionamento e de qualidade dos serviços prestados. Assim, foram 

realizadas, neste âmbito, 334 ações de fiscalização e avaliações periódicas. 

Ainda no âmbito da nova competência do licenciamento, a ERS assegurou, desde 1 

de setembro de 2014, a realização das vistorias prévias à emissão de licença de 

funcionamento no âmbito dos pedidos admitidos no procedimento ordinário, ao abrigo 

do disposto nos artigo 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, num 

total de seis vistorias. 

Finalmente, é incumbência da ERS assegurar o cumprimento dos requisitos legais 

e regulamentares de funcionamento dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde e sancionar o seu incumprimento, nos termos da alínea c) do 

artigo 11.º dos seus estatutos. 

No exercício dos seus poderes de supervisão, previstos no artigo 19.º dos estatutos da 

ERS, foram instaurados dois processos de inquérito por não cumprimento dos 

requisitos legais e regulamentares de funcionamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, mais concretamente alegada falta de habilitações 

dos profissionais para exercício da sua atividade. Por outro lado, foram decididos 24 

processos de inquérito por não cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de 

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, sendo cinco 

por falta de habilitações dos profissionais para exercício da sua atividade, 12 por 

alegado incumprimento das regras do licenciamento, quatro por alegado 

incumprimento de outros requisitos legais, dois por recusa de apresentação do livro de 

reclamações e um por questões de registo. 

Dos seis processos de inquérito decididos, sobre alegada falta de habilitações dos 

profissionais para exercício da sua atividade, foram emitidas três instruções a 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e três foram arquivados (num 

desses processos foi emitida igualmente uma advertência e outro deu origem à 

abertura de um processo de contraordenação). 
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Num dos processos de inquérito foi emitida instrução ao prestador Beiralab – 

Laboratórios da Casa de Saúde de S. Mateus, SA, no sentido de (i) garantir que os 

profissionais de saúde que exercem atividade em todos os estabelecimentos 

explorados sob a sua responsabilidade, se encontram devidamente habilitados para as 

funções que em concreto desempenham; (ii) garantir que nos seus estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, apenas poderão efetuar colheitas de produtos 

biológicos os profissionais de saúde legalmente habilitados para o efeito; (iii) 

assegurar a imediata e permanente acessibilidade e disponibilidade em arquivo, e 

junto de cada um dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde por si 

explorados, de toda a documentação comprovativa dos elementos do registo; e iv) 

proceder à revisão imediata de toda a informação por si inscrita no registo público da 

ERS, de modo a assegurar que se encontram registados todos os elementos 

relevantes para uma correta identificação dos estabelecimentos e da entidade sujeita à 

obrigação de registo, bem como que os mesmos estão efetivamente atualizados. 

Num outro processo de inquérito, foi emitida uma instrução emitida à CM2C 

Microcirurgia Capilar no sentido de: (i) não poder permitir, em qualquer 

estabelecimento prestador de cuidados de saúde por si detido, a prestação de 

cuidados de saúde através de profissionais não habilitados para o efeito; (ii) dever 

atualizar, de forma permanente e sempre que ocorram quaisquer alterações, no 

registo dos seus estabelecimentos no SRER todos os profissionais cuja atuação se 

insira na prestação de cuidados de saúde; e (iii) dever garantir de forma permanente a 

prestação de informação verdadeira, completa, inteligível e transparente, 

designadamente, no que se refere à informação e publicidade referente aos 

profissionais ao seu serviço e respetivas habilitações legais, na informação prestada 

aos utentes. 

Num dos 12 processos de inquérito decididos sobre o alegado incumprimento das 

regras do licenciamento foi emitida uma instrução, num outro uma recomendação e os 

restantes 10 foram arquivados (um dos arquivamentos foi acompanhado de uma 

advertência, um outro foi arquivado por correção do comportamento pelo prestador, 

seis foram arquivados por não verificação de qualquer violação ou irregularidade e 

dois deram origem à abertura de processos de contraordenação). 

A instrução foi emitida ao Centro Médico Dr. Alcides Pereira, Lda., no sentido de: (i) 

proceder à revisão periódica da validade das medicações e materiais de consumo 

clínico e proceder ao respetivo acondicionamento de forma adequada e organizada, 

preferencialmente em armários fechados e devidamente identificados; (ii) remover das 
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instalações o material e medicação fora do prazo de validade; (iii) datar sempre os 

frascos de medicação ou solutos quando são abertos; (iv) cumprir as normas 

instituídas para a correta lavagem, desinfeção e esterilização dos materiais de 

consumo clínico; e (v) dar formação aos profissionais responsáveis pela manutenção 

dos materiais e equipamentos, de forma a evitar erros no processo da esterilização 

dos materiais, assim como na desinfeção dos equipamentos usados nos vários 

procedimentos clínicos. 

A recomendação foi emitida ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 

(relativamente à Unidade III do Hospital de Nossa Senhora da Ajuda), no sentido de 

definir e implementar procedimentos de atuação por profissionais da respetiva 

instituição hospitalar, no que respeita à verificação e certificação de óbito de doentes 

durante o período noturno, feriados, sábado e domingo na unidade de convalescença. 

Num dos quatro processos de inquérito decididos sobre o alegado incumprimento de 

outros requisitos legais, foi emitida uma recomendação e os restantes três foram 

arquivados (dois por correção do comportamento pelo prestador e um por não 

verificação de qualquer violação ou irregularidade). 

A recomendação foi emitida ao Centro Hospitalar de Leiria Pombal, EPE, no sentido 

da estabilização e consolidação de procedimentos/mecanismos que estabeleçam uma 

disciplina geral atinente ao processo de observação e de transferência de utentes no 

serviço de urgência, sempre que se verifique a inexistência de recursos humanos e 

tecnológicos no respetivo serviço de urgência para o atendimento a determinada 

patologia, e que permita garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes, 

designadamente o seu direito a ser referenciado para um serviço de urgência mais 

diferenciado e adequado à sua situação clínica. 

Num dos dois processos de inquérito decididos por alegada recusa de apresentação 

de livro de reclamações foi emitida uma instrução, tendo o outro sido arquivado. 

A instrução foi emitida ao Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE, no sentido de: 

(i) respeitar integralmente o direito fundamental à reclamação que assiste a todos os 

utentes, abstendo-se de, por qualquer meio, obstaculizar a formalização de 

reclamação ou queixa, independentemente do seu concreto suporte (livro de 

reclamações, e-mail, portal on-line, etc.); (ii) garantir a disponibilização imediata e 

gratuita do livro de reclamações sempre que solicitado; (iii) divulgar, de forma visível, 

informação sobre a existência de livro de reclamações; (iv) remeter à ERS cópia de 
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todas as reclamações a si dirigidas, independentemente do concreto suporte em que 

tenham sido lavradas, durante um período de seis meses, obedecendo o envio a uma 

periodicidade mensal. 

Por último, o processo de inquérito decidido por alegadas questões de registo na ERS 

foi objeto de arquivamento por não se ter verificado qualquer violação ou 

irregularidade.  

 

2.2. Garantia de acesso aos cuidados de saúde 

Um dos objetivos de regulação 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 artigo 10.º dos estatutos da ERS). 

Para concretização desse objetivo, a ERS tem diversas incumbências específicas, 

nomeadamente a de assegurar o direito de acesso universal e equitativo à 

prestação de cuidados de saúde nos serviços e estabelecimentos do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), nos estabelecimentos publicamente financiados, bem 

como nos estabelecimentos contratados para a prestação de cuidados no 

âmbito de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados, definida 

na alínea a) do artigo 12.º daqueles estatutos. 

A ERS instaurou, durante o ano de 2014, 17 processos de inquérito em matéria de 

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

publicamente financiados e concluiu 18 processos de inquérito. Nos processos de 

inquérito concluídos durante este período, foram emitidas 19 instruções (nalguns 

casos acompanhadas de recomendações), uma recomendação e apenas dois 

processos de inquérito foram objeto de arquivamento, um por correção do 

comportamento pelo prestador e o outro por não se ter verificado qualquer violação ou 

irregularidade. Foi ainda emitida uma recomendação (Recomendação n.º 2/2014) 

dirigida ao Ministério da Saúde sobre a necessidade de fixação legal de tempos 

máximos de resposta garantidos para os meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica (MCDT). 
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Uma das instruções emitidas foi dirigida aos prestadores Centro Hospitalar Entre 

Douro e Vouga, EPE e ACES Feira/Arouca, bem como à Administração Regional de 

Saúde do Norte, IP (ARS Norte), no sentido de:  

(i) a ARS Norte dever adotar todos os procedimentos capazes de garantirem a 

implementação da legislação aprovada pelas entidades competentes relativas 

à responsabilidade pela emissão da prescrição para os tratamentos 

respiratórios domiciliários; dever garantir que todos os prestadores da sua área 

geográfica de intervenção sejam conhecedores dos normativos emitidos pelas 

entidades competentes respeitantes à prescrição inicial e reavaliação da 

necessidade de cuidados respiratórios domiciliários, bem como dos 

procedimentos a adotar com vista à sua operacionalização e aplicação;  

(ii) o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE dever garantir o correto 

cumprimento da legislação e das normas regulamentares em vigor, 

assegurando que todos os seus utentes têm acesso aos tratamentos/cuidados 

respiratórios domiciliários, através da emissão, pelos profissionais de saúde da 

especialidade, das competentes prescrições; 

(iii) o ACES entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca dever garantir o correto 

cumprimento da legislação e das normas regulamentares em vigor, 

assegurando que todos os seus utentes têm acesso aos tratamentos/cuidados 

respiratórios domiciliários, através da emissão, pelos médicos de família, das 

competentes prescrições; 

(iv) o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE e o ACES entre Douro e Vouga 

I - Feira/Arouca deverem proceder à revisão e/ou implementação de 

procedimentos de articulação, assegurando de forma concertada que todos os 

seus utentes têm acesso aos tratamentos/cuidados respiratórios domiciliários; 

(v)  o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE e o ACES entre Douro e Vouga 

I - Feira/Arouca deverem assegurar a cabal resolução no âmbito do acesso aos 

tratamentos/cuidados respiratórios domiciliários, pelos utentes Maria Isabel 

Gomes, Américo Almeida, Maria Gomes de Oliveira, Dorinda Pereira da Silva, 

António Alves, Fausto Amorim Alves, Carlos Augusto Guedes, Alberto Eurico 

Gonçalves e Ana Rodrigues Nunes; 

Foram igualmente emitidas quatro instruções de teor idêntico ao Hospital de Cascais, 

ao Centro Hospitalar do Oeste, ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e ao 

Hospital Garcia de Orta. 
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Quanto ao Hospital de Cascais, a instrução visava: (i) permanentemente garantir que os 

procedimentos por si adotados assegurem a correta e efetiva identificação dos utentes 

e terceiros pagadores; (ii) garantir que não seriam remetidas aos utentes faturas ou 

quaisquer outros documentos em que seja exigido diretamente aos utentes o valor real 

dos encargos associados à prestação dos cuidados de saúde, em especial naquelas 

situações em que exista uma entidade terceira legal ou contratualmente responsável 

pelos mesmos, sob pena de tal transmissão de informação poder induzir o utente na 

errada convicção sobre a necessidade de ter de ser o próprio a suportá-los; (iii) 

garantir que apenas seja remetido aos utentes documento no qual seja referido que 

apenas em caso de não identificação dos utentes como beneficiários do SNS, lhes 

possa ser exigível o pagamento dos encargos decorrentes dos cuidados de saúde 

prestados; (iv) garantir que o mesmo se absteria de remeter aos utentes quaisquer 

faturas que possam induzi-los em erro quanto à obrigação de os mesmos suportarem 

os encargos resultantes da prestação de cuidados de saúde, se não identificarem os 

terceiros responsáveis. 

A instrução ao Centro Hospitalar do Oeste no sentido de o prestador (i) 

permanentemente garantir que os procedimentos por si adotados assegurem a correta 

e efetiva identificação dos utentes e terceiros pagadores; (ii) não podendo, contudo, 

ser remetidas aos utentes faturas ou quaisquer outros documentos em que seja 

exigido diretamente aos utentes o valor real dos encargos associados à prestação dos 

cuidados de saúde, em especial naquelas situações em que exista uma entidade 

terceira legal ou contratualmente responsável pelos mesmos, sob pena de tal 

transmissão de informação poder induzir o utente na errada convicção sobre a 

necessidade de ter de ser o próprio a suportá-los; (iii) proceder ao ressarcimento do 

valor pago pelo utente in casu, a título de despesas hospitalares; (iv) abster-se de, 

para futuro, adotar quaisquer comportamentos que se consubstanciem em fazer 

repercutir sobre os utentes beneficiários do SNS, seja em que situação for, e desde 

que estes se tenham identificado devidamente como beneficiários do SNS, os 

encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde pelos respetivos serviços; 

(v) reforçar os procedimentos destinados a assegurar que os utentes procedam de 

forma efetiva à identificação dos terceiros responsáveis. 

Quanto ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o prestador foi instruído no 

sentido de (i) permanentemente garantir que os procedimentos por si adotados 

assegurem a correta e efetiva identificação dos utentes e terceiros pagadores; (ii) não 

podendo, contudo, ser remetidas aos utentes faturas ou quaisquer outros documentos 
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em que seja exigido diretamente aos utentes o valor real dos encargos associados à 

prestação dos cuidados de saúde, em especial naquelas situações em que exista uma 

entidade terceira legal ou contratualmente responsável pelos mesmos, sob pena de tal 

transmissão de informação poder induzir o utente na errada convicção sobre a 

necessidade de ter de ser o próprio a suportá-los; (iii) eliminar toda e qualquer 

referência constante do ofício n.º 280, remetido a um utente, que excedesse o mero 

pedido de informação adicional, ou seja, tudo o que exceda a referência à “recusa [da 

companhia seguradora], dado que declinam a responsabilidade do sinistro em 

referência, queira dizer-nos o que se lhe oferece sobre o assunto”; (iv) abster-se, para 

futuro, de remeter aos utentes, juntamente com qualquer documento destinado a 

assegurar a identificação dos utentes e dos terceiros responsáveis, quaisquer faturas 

e/ou outros documentos que possam induzi-los em erro quanto à obrigação de os 

mesmos suportarem os encargos resultantes da prestação de cuidados de saúde; (v) 

abster-se, para futuro, de adotar quaisquer comportamentos que se consubstanciem 

em fazer repercutir sobre os utentes beneficiários do SNS, seja em que situação for, e 

desde que estes se tenham identificado devidamente como beneficiários do SNS, os 

encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde pelos respetivos serviços; 

(vi) reforçar os procedimentos destinados a assegurar que os utentes procedam de 

forma efetiva à sua identificação como beneficiários do SNS, e à identificação dos 

terceiros responsáveis, quando existam. 

Quanto ao Hospital Garcia de Orta, a instrução emitida foi no sentido de o prestador (i) 

permanentemente garantir que os procedimentos por si adotados garantam a correta e 

efetiva identificação dos utentes e terceiros pagadores; (ii) proceder à revisão do 

Manual de Procedimentos em vigor, clarificando que apenas pode ser emitida fatura 

em nome do utente, nas situações de não identificação do utente como beneficiário do 

SNS, e já não nas situações de utentes que embora se identifiquem como 

beneficiários do SNS, não logrem identificar devidamente o terceiro legal ou 

contratualmente responsável pelos encargos decorrentes da prestação de cuidados de 

saúde; (iii) assegurar que não sejam remetidos ao utente faturas ou quaisquer outros 

documentos em que seja exigido diretamente aos utentes o valor real dos encargos 

associados à prestação dos cuidados de saúde, em especial naquelas situações em 

que exista uma entidade terceira legal ou contratualmente responsável pelos mesmos, 

sob pena de tal transmissão de informação poder induzir o utente na errada convicção 

sobre a necessidade de ter de ser o próprio a suportá-los. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014   13 

Num outro processo, versando sobre o acesso a cuidados de MFR, e considerando 

que: (i) o estádio atual dos procedimentos administrativos tal como adotados pelo 

ACES Médio Tejo tem vindo a comprimir o direito à proteção da saúde e, 

concretamente, o acesso à prestação de cuidados de saúde adequados e em tempo 

útil; e, por isso, (ii) têm-se revelado desadequados ao cumprimento das orientações de 

política de saúde que, em suma, se dirigem à otimização da capacidade instalada no 

SNS mas igualmente à garantia do acesso efetivo e com qualidade, aos cuidados de 

saúde; (iii) na sequência das diligências instrutórias encetadas, bem como da análise 

do teor das pronúncias das partes interessadas, foi averiguado que, na realidade, há 

um entendimento consensual sobre a necessidade de procurar a cooperação entre os 

diversos níveis do sistema de saúde e, nesse sentido, respeitar as orientações de 

política de saúde, e simultaneamente, agilizar os procedimentos adotados com o 

intuito de permitir o acesso dos utentes, em tempo útil; foram instruídos todos os 

intervenientes – a saber Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

IP (ARS LVT), Centro Hospitalar Médio tejo e ACES Médio Tejo – no sentido de 

adequarem os atuais procedimentos e regras aplicadas ao acesso dos utentes a 

cuidados de MFR ao quadro legal em vigor.  

No âmbito do acesso ao SIGIC foi emitida instrução ao Hospital da Prelada – Dr. 

Domingos Braga da Cruz no sentido de: (i) garantir o efetivo acompanhamento da 

utente em causa, tendente à realização da cirurgia em causa; (ii) adotar 

procedimentos capazes de promover, junto da utente in casu e de todos os demais 

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

transparência, sobre todos os aspetos relativos ao acompanhamento e alternativas 

existentes no SNS para garantia de um acesso adaptado à sua condição clínica, com 

clara explicitação do papel que compete a cada estabelecimento prestador na rede 

nacional de prestação de cuidados de saúde; (iii) garantir procedimentos aptos a 

informar todos os utentes sobre o seu posicionamento na lista de inscritos para 

cirurgia e, ainda, nos prazos estabelecidos pelo MGIC e pelo Regulamento do SIGIC, 

da data de agendamento da cirurgia proposta; (iv) garantir o efetivo acompanhamento 

dos utentes inscritos para cirurgia, no sentido de não prejudicar o seu percurso para o 

restabelecimento do seu estado de saúde, através dos meios adequados, com 

prontidão e correção técnica. 

Foi ainda emitida instrução ao Centro Hospitalar de Setúbal e uma recomendação à 

ARS LVT e à Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), no âmbito de 

um processo. A instrução ao Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E foi no sentido de (i) 
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dever garantir que o atendimento dos utentes é processado dentro do estrito 

cumprimento das regras de funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia (SIGIC) e em integral cumprimento do tempo máximo de 

resposta garantido (TMRG) fixado por referência à avaliação clínica à mesma 

realizada; (ii) dever garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado seja 

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

rigor e transparência a todos os utentes, sobre todos os aspetos relativos ao 

acompanhamento e alternativas existentes no SNS para garantia de um acesso 

adaptado à sua condição clínica, com clara explicitação do papel que compete a cada 

estabelecimento prestador na rede nacional de prestação de cuidados de saúde; (iii) 

concretamente, no que respeita ao cumprimento das regras do sistema SIGIC, deve 

garantir que os procedimentos adotados em colaboração com as entidades 

responsáveis, sejam aptos ao atendimento dos utentes no quadro dos TMRG 

aplicáveis e, quando assim não ocorra, sejam desencadeados os mecanismos 

necessários ao processo de transferência. De igual forma, a recomendação à ACSS e 

à ARS LVT foi no sentido de as unidades de apoio ao SIGIC nas mesmas integradas, 

respetivamente, a Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia e a Unidade 

Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia de Lisboa e Vale do Tejo, atuarem no 

sentido de: (i) assegurar 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; (ii) garantir um adequado controlo dos 

procedimentos de cancelamento de inscrição na LIC, assegurando que os mesmos se 

reconduzem aos motivos taxativamente fixados. 

Por último, foi emitida uma instrução ao Centro Hospitalar Lisboa Central e ao Hospital 

Particular do Algarve e de recomendação à ACSS e à ARS LVT no sentido de, (i) os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde garantirem o cumprimento das 

regras de funcionamento do SIGIC, desde logo aquelas aplicáveis em matéria de 

consentimento informado, transmissão e registo no SIGLIC de informação entre 

hospital de origem (HO) e hospital de destino (HD), alteração de proposta cirúrgica e 

de controlo da conformidade existente entre o procedimento proposto e o realizado; (ii) 

as demais entidades garantirem a existência de mecanismos de monitorização 

aquando de conflitos entre HO e HD, para a aferição da correspondência entre os 

procedimentos cirúrgicos propostos e os efetivamente realizados e/ou da duplicação 

dos mesmos, bem como para providenciarem para o devido esclarecimento ao utente 

sobre o ocorrido. 
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No âmbito do acesso a MCDT, foi emitida uma instrução ao Centro Hospitalar do 

Algarve, EPE – Unidade de Faro e outra ao Hospital Garcia de Orta, EPE. A primeira 

instrução foi no sentido de o prestador dever permanentemente acautelar que a 

prestação de cuidados de saúde, in casu MCDT, seja assegurada aos utentes que a 

ele recorrem, mediante a sua capacidade instalada ou com recurso a entidades 

externas, em tempo considerado clinicamente aceitável para a condição de saúde de 

cada utente. A segunda foi no sentido do prestador dever permanentemente acautelar 

que a prestação de cuidados de saúde, in casu MCDT, seja assegurada aos utentes 

que a ele recorrem, mediante a sua capacidade instalada ou com recurso a entidades 

externas, em tempo considerado clinicamente aceitável para a condição de saúde de 

cada utente; (ii) dever garantir em permanência, a prestação de informação aos 

utentes sobre os tempos de espera para a realização de MCDT; (iii) dever 

permanentemente assegurar que os procedimentos instituídos se revelem aptos a 

garantir, de forma permanente e em qualquer situação, a resposta em tempo útil aos 

pedidos dos utentes de acesso à informação clínica, bem como que os mesmos 

procedimentos sejam do conhecimento de todos os serviços e profissionais 

envolvidos, e por estes corretamente seguidos e respeitados. 

Foi igualmente emitida uma instrução ao Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, 

EPE no sentido de, (i) acautelar que a avaliação dos pedidos de primeira consulta de 

especialidade hospitalar e respetivos agendamentos seja efetuada dentro do prazo 

legalmente estabelecido; (ii) acautelar que a prestação de cuidados de saúde, in casu 

MCDT, seja assegurada aos utentes que a ele recorrem, em tempo considerado 

clinicamente aceitável para a condição de saúde de cada utente e garantir em 

permanência, a prestação de informação aos utentes sobre os tempos de espera para 

a realização de MCDT; (iii) adotar as diligências tidas por necessárias e adequadas 

nos procedimentos atinentes à realização de MCDT, especialmente no que toca à 

articulação com os ACES de modo a garantir que aqueles são aptos a assegurar de 

forma permanente e efetiva o acesso aos cuidados de saúde e garantir que os 

referidos procedimentos sejam corretamente seguidos e respeitados por todos 

profissionais de saúde; (iv) dever proceder à revisão imediata de toda a informação 

por si inscrita no registo público da ERS. 

No âmbito do acesso aos cuidados primários foi feita uma intervenção regulatória 

transversal que resultou na emissão de instrução a todos os agrupamentos de centros 

de saúde (ACES) e unidades locais de saúde (ULS) de Portugal continental e às cinco 

ARS e recomendação ao Ministério da Saúde e ACSS. 
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A instrução às ARS foi no sentido de estas (i) estabelecerem, no prazo de 30 dias 

contados da deliberação, procedimentos claros, precisos, concretos e completos, para 

aplicação de forma harmonizada nos ACES das suas áreas de atuação, que garantam 

o cumprimento escrupuloso de todas as regras estabelecidas no quadro legal relativo 

aos Tempos Máximos de Resposta Garantidos; (ii) determinarem planos de formação 

anuais que incluam, de forma explícita, conteúdos relacionados com os direitos dos 

utentes e com a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes 

do Serviço Nacional de Saúde; (iii) incorporarem critérios de avaliação do 

conhecimento e aplicação destas matérias nos modelos de avaliação de desempenho 

dos funcionários; (iv) procederem a auditorias regulares junto dos prestadores da sua 

área de influência, com vista a analisar o cumprimento da Carta dos Direitos de 

Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do Serviço Nacional de Saúde e dos 

TMRG aplicáveis. 

A instrução a todos os ACES e ULS em funcionamento em Portugal continental foi no 

sentido de (i) adotarem, de forma imediata, todos os comportamentos que garantam, 

efetivamente, o rigoroso cumprimento de todas as regras estabelecidas no quadro 

legal relativo aos Tempos Máximos de Resposta Garantidos, incluindo nomeadamente 

o dever de cumprimento escrupuloso de registo imediato de qualquer pedido de 

consulta e entrega ao utente de comprovativo desse registo, bem como a garantia da 

prestação do cuidado de saúde dentro do TMRG concretamente aplicável; (ii) 

adotarem, de forma imediata, um procedimento interno que garanta uma triagem 

assente em critérios clínicos e que permita a diferenciação, legalmente estabelecida, 

entre “[…] motivo de doença aguda e motivo não relacionado com doença aguda”,  

para efeito de atendimento não programado no próprio dia do pedido; (iii) eliminarem, 

de forma imediata, quaisquer procedimentos que, direta ou indiretamente, impliquem o 

estabelecimento ou predeterminação de um número máximo de atendimentos não 

programados por motivo relacionado com doença aguda, vulgo “vagas do dia”; (iv) 

garantirem que todos os funcionários e profissionais de saúde se encontram total e 

cabalmente esclarecidos sobre os direitos dos utentes estabelecidos na Carta dos 

Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do Serviço Nacional de 

Saúde; (v) afixarem, de forma imediata, e imperativamente no(s) local(ais) de receção 

de utentes e de solicitação, por estes, de agendamento de consultas, a Carta dos 

Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do Serviço Nacional de 

Saúde e os TMRG aplicáveis; e (vi) afixarem, de forma imediata, e imperativamente 

no(s) local(ais) de receção de utentes e de solicitação, por estes, de agendamento de 

consultas, de informação aos utentes sobre a desnecessidade de aguardarem a 
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abertura das instalações com o intuito de garantirem o acesso a cuidados primários 

por o seu direito estar legalmente consagrado. 

Neste âmbito do acesso a cuidados primários foi também emitida uma instrução ao 

ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul e uma recomendação à ARS Norte, num 

processo de inquérito, e ainda uma instrução ao ACES Lisboa Norte e à Unidade de 

Cuidados de Saúde Primários do Lumiar (UCSP Lumiar), e uma recomendação à ARS 

LVT, num outro processo de inquérito. 

A instrução ao ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul e a recomendação à ARS Norte 

foram no sentido de os mesmos promoverem a adoção urgente de todas as medidas 

necessárias a garantir uma atuação unívoca e uniforme de todos os médicos de 

família a exercer funções nas unidades de cuidados primários integradas naquele 

ACES, no que se refere à obrigação de emissão de atestados médicos que 

comprovem a situação física e mental dos utentes para fins como obtenção ou 

renovação de cartas de condução. 

Já a instrução emitida ao prestador ACES Lisboa Norte e UCSP Lumiar e a 

recomendação à ARS LVT foram no sentido de: 

(i) O ACES Lisboa Norte e a UCSP do Lumiar deverem assegurar o cumprimento de 

todos os procedimentos necessários para que os utentes possam exercer livremente o 

seu direito de participação e queixa; 

(ii) O ACES Lisboa Norte e a UCSP do Lumiar não poderem limitar ou sancionar o 

exercício dos direitos de participação e reclamação dos utentes; 

(iii) Sempre que um profissional de saúde alegar quebra de confiança na relação 

estabelecida com um utente e, com esse fundamento, solicitar a exclusão do referido 

utente da sua lista, o ACES Lisboa Norte e a UCSP do Lumiar deverem garantir a 

aplicação, respeito e cumprimento de todas as regras e princípios legalmente 

estabelecidos, em especial, garantir o princípio do contraditório do utente, bem como, 

depois de emitir a decisão definitiva sobre aquele pedido, informar os interessados dos 

direitos que lhes assistem de recurso hierárquico e judicial, para impugnação da 

decisão administrativa assim proferida; 

(iv) Caso seja confirmada a quebra de confiança na relação estabelecida entre o 

profissional de saúde e o utente, o ACES Lisboa Norte e a UCSP do Lumiar só 

poderem aplicar e tornar efetiva a decisão de exclusão do utente da lista daquele 

médico, quando providenciarem pela transferência do utente para a lista de outro 
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médico de família, sendo certo que em caso algum os utentes podem ficar sem 

médico de família, ainda que temporariamente; 

(v) O ACES Lisboa Norte e a UCSP do Lumiar deverem cumprir todos os 

procedimentos e regras em vigor no que respeita à prescrição eletrónica de 

medicamentos; 

(vi) Sempre que o sistema informático não permitir a utilização da prescrição 

eletrónica de medicamentos ou revelar qualquer falha, o ACES Lisboa Norte e a UCSP 

do Lumiar deverem garantir que são cumpridos todos os procedimentos de 

comunicação imediata às entidades competentes, para resolução rápida e eficaz do 

problema; 

(vii) Se um utente necessitar de uma prescrição médica e, por qualquer motivo, não for 

possível nesse momento recorrer à prescrição eletrónica, o ACES Lisboa Norte e a 

UCSP do Lumiar devem garantir que todos os profissionais cumpram a Lei e, bem 

assim, recorram de imediato à prescrição manual, por forma a que os utentes não 

sejam prejudicados. 

No âmbito do acesso aos cuidados hospitalares foi emitida uma instrução ao Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa – Hospital Padre Américo no sentido de o prestador: (i) 

dever atualizar e/ou introduzir as alterações tidas por adequadas nos procedimentos 

da cirurgia de ambulatório, por forma a garantir, a todo o momento, que são aptos a 

assegurar o acesso aos cuidados de saúde necessários e adequados à satisfação das 

necessidades dos utentes, e em tempo útil, e tal devendo ocorrer independentemente 

de se tratar de prestação de cuidados de saúde no normal funcionamento do serviço 

de cirurgia ou em período de produção adicional; (ii) dever assegurar, concretamente, 

da existência de um procedimento rigoroso de vigilância do doente no recobro e na 

decisão da alta, com identificação dos responsáveis bem como distribuição objetiva 

das suas competências; (iii) dever garantir que o circuito do medicamento está 

devidamente atualizado e cumpre os requisitos de segurança; e (iv) dever garantir em 

permanência, através da emissão e divulgação de ordens e orientações claras e 

precisas, que os referidos procedimentos sejam corretamente seguidos e respeitados 

por todos profissionais de saúde. 

Neste âmbito do acesso aos cuidados hospitalares foi ainda emitida uma instrução ao 

Centro Hospitalar Lisboa Norte para que, (i) continue a adotar procedimentos/regras 

internas de atuação que efetivamente permitam uma adequada e correta 

referenciação dos utentes, que em concreto, respeitem o papel que lhe foi atribuído na 

assistência e tratamento clínico dos utentes, consideradas as regras de uma qualquer 
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rede de referenciação que se encontre em vigor e seja aplicável ao caso concreto, de 

modo a ser assegurado o acesso universal, equitativo e em tempo útil dos utentes aos 

cuidados de saúde de que necessitam; (ii) continue a adotar procedimentos/regras 

internas de atuação para que, sempre que se verifiquem os critérios que justifiquem 

uma transferência para o estabelecimento hospitalar da área de residência dos utentes 

(nomeadamente, nos casos de utentes que após o tratamento devido no hospital de 

origem, necessitem do seguimento em ambulatório para follow-up terapêutico ou 

investigação diagnóstica), seja garantida a correta e indubitável identificação das 

áreas de residência, e, ademais, seja assegurado um efetivo contacto entre os 

estabelecimentos hospitalares da rede que deve ocorrer sempre em momento prévio à 

transferência dos utentes e deve asseverar a comunicação clara da disponibilidade 

técnica e humana para a devida assistência clínica; e (iii) averigúe e monitorize o 

cumprimento das regras aplicáveis e a consignar em colaboração com a ARS LVT. 

Nesse mesmo processo foi ainda emitida uma recomendação à ARS LVT, para que ao 

abrigo das suas atribuições de entidade responsável pela estruturação e organização 

da resposta do SNS nas áreas da sua influência, considerasse a situação do concreto 

utente, e nessa sequência, averiguasse pelo ocorrido, monitorizasse e interviesse em 

colaboração com o CHLN, CHLO e o CHLC no sentido de (i) se uniformizarem todos 

os procedimentos/regras de referenciação atualmente em vigor com o Despacho n.º 

10319/2014, de 11 de agosto, e demais normativos que, por este, não tenham sido 

revogados; (ii) se adotarem todos os procedimentos adequados, designadamente que 

permitam o cumprimento das regras de referenciação definidas e aplicáveis e que, 

designadamente, permitam, sem dúvida, determinar as áreas geográfica a considerar 

para efeitos de referenciação; (iii) se esclarecer, de forma clara e transparente, sobre 

os critérios a aplicar nos casos em que seja admissível a transferência dos utentes 

para os hospitais da sua área de residência e, consequentemente, de se proceder à 

sua divulgação e garantia da sua implementação, pelos estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde da sua área de influência. 

Num outro processo foi emitida uma instrução ao Centro Hospitalar Trás-os-Montes e 

Alto Douro e ao Centro Hospitalar do Porto e uma recomendação à ARS Norte e ao 

INEM, no sentido de:  

(i) O CHTMAD e o CHP deverem garantir a implementação de todas as regras e 

procedimentos vigentes e aplicáveis em matéria de cuidados hospitalares urgentes ao 

doente traumatizado, concretamente, os decorrentes da aplicação da Circular 

Normativa N.º 07/DQS/DQCO, de 31/03/2010 da DGS e do Despacho n.º 10319/2014, 
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de 25 de julho, 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;  

(ii) O CHTMAD e o CHP deverem garantir em permanência, através da emissão e 

divulgação de ordens e orientações claras e precisas, que tais regras e procedimentos 

sejam corretamente seguidos e respeitados por todos profissionais de saúde 

envolvidos; 

(iii) O CHP dever garantir o cumprimento da obrigação que sobre si impende de, 

enquanto unidade hospitalar de referência, aceitar receber os utentes transferidos de 

outros hospitais, abstendo-se de adotar qualquer comportamento passível de 

obstaculizar o regular funcionamento das redes de referenciação instituídas. 

E foi igualmente emitida a seguinte recomendação à ARS Norte e ao INEM:  

(i) A ARSN dever proceder à avaliação do estádio de implementação das regras e 

procedimentos vigentes e aplicáveis em matéria de cuidados hospitalares urgentes ao 

doente traumatizado; 

(ii) A ARSN dever proceder à definição, clarificação e aplicação das regras, 

procedimentos e protocolos vigentes em matéria de cuidados hospitalares urgentes ao 

doente traumatizado, junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

da sua área de jurisdição, garantindo que os mesmos sejam aptos a cumprir de forma 

efetiva o cumprimento do princípio da autossuficiência regional e do direito de acesso 

aos cuidados de saúde necessários e adequados à satisfação das concretas 

necessidades dos utentes, em tempo útil; 

(iii) A ARSN dever proceder à divulgação e permanente atualização, junto dos 

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

procedimentos definidos no âmbito do cumprimento da anterior alínea, em 

conformidade com a posição definida para cada prestador na rede de referenciação 

hospitalar em causa; 

(iv) O INEM deve garantir, de forma permanente, a prossecução das suas 

competências de promoção da resposta integrada ao doente urgente/emergente, de 

promoção da correta referenciação do doente urgente/emergente, de promoção da 

coordenação, monitorização e orientação dos doentes urgentes em consonância com 

as vias verdes instituídas pelos programas nacionais; 

(v)  O INEM dever garantir a integração nos procedimentos adotados para 

operacionalização das competências de coordenação do transporte inter-hospitalar do 
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doente urgente emergente, em particular a coordenação da decisão sobre a respetiva 

referenciação primária e secundária, das regras e procedimentos vigentes e aplicáveis 

em matéria de cuidados hospitalares urgentes ao doente traumatizado. 

No âmbito do acesso a cuidados convencionados, num processo foi emitida uma 

instrução dirigida à Fundação Aurélio Amaro Diniz, ao ACES Pinhal Interior Norte e 

uma recomendação à ARS Centro. A instrução à Fundação Aurélio Amaro Diniz foi no 

sentido de, (i) apenas poder utilizar o protocolo por si celebrado com o SNS para a 

prestação de cuidados de saúde, nas instalações aí previstas e com o enquadramento 

aí previsto, bem como não pode autorizar que terceiros utilizem tal acordo; (ii) não 

poder utilizar a unidade móvel de saúde, para efeitos de prestação de serviços de 

análises clínicas ou como posto de colheita, sem que cumpra, previamente, todos os 

requisitos legalmente definidos para o efeito; (iii) não poder utilizar a unidade móvel de 

saúde, para efeitos de prestação de serviços que não os autorizados, designadamente 

“[…] para a prestação de cuidados domiciliários no concelho de Oliveira do Hospital e 

limítrofes.[…]”; (iv) dever garantir que na divulgação de elementos publicitários aos 

utentes resulte, de forma clara, qual o âmbito e alcance dos cuidados de saúde que 

por si podem ser assegurados; (v) dever providenciar para que qualquer outra 

eventual mensagem publicitária por si difundida obedeça aos princípios da licitude, 

veracidade, respeito pelos direitos dos consumidores, bem como aos princípios de 

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

de cuidados de saúde no contacto com um qualquer (potencial) utente; (vi) dever 

proceder, nos termos e para os efeitos do disposto nos estatutos da ERS, aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, ao registo da sua unidade móvel de 

saúde. 

Já a instrução ao ACES Pinhal Interior Norte, foi no sentido de (i) dever garantir, em 

todas as unidades funcionais que o integram, a afixação imediata, em local visível ao 

público, das listas de convencionados devidamente atualizadas; (ii) dever garantir, em 

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

causa; (iii) dever garantir que todos os funcionários se abstenham, imediata e 

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

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

resultar das listas de entidades convencionadas; (iv) dever promover o conhecimento 

e formação dos funcionários sob sua coordenação sobre o dever de respeitar os 

direitos e interesses legítimos dos utentes de cuidados de saúde, designadamente, o 

direito fundamental da liberdade de escolha nas unidades privadas de saúde. 
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Por último, a recomendação à ARS Centro foi no sentido de: (i) garantir que as 

entidades convencionadas com o SNS prestam, efetivamente, cuidados de saúde a 

utentes do SNS, apenas nas instalações objeto da convenção; (ii) desencadear as 

devidas diligências, de forma a garantir, em função das condições que venham a ser 

apuradas, o acompanhamento e controlo das condições atuais da execução dos 

termos contratuais atinentes às convenções celebradas com a Fundação Aurélio 

Amaro Diniz; (iii) garantir e/ou implementar mecanismos que permitam proceder à 

monitorização da prescrição de MCDT, tal como constante do Despacho n.º 

12950/2011, de 16 de setembro, e demais normativos aplicáveis, no que respeita a 

todas as unidades funcionais integradas no ACES Pinhal Interior Norte I. 

Uma outra atribuição da ERS no âmbito da garantia do acesso aos cuidados de saúde 

consiste na prevenção e punição das práticas de rejeição discriminatória ou 

infundada de utentes nos serviços e estabelecimentos do SNS, nos 

estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos 

contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou 

subsistemas públicos de saúde ou equiparados (alínea b) do artigo 12.º dos 

estatutos). 

Durante o ano de 2014, sobre esta matéria específica, e portanto não sendo 

abrangidos na alínea anterior, foram decididos dois processos de inquérito, sendo 

certo que num foi emitido um parecer e o outro foi arquivado por não se ter verificado 

qualquer violação ou irregularidade. 

 

2.3. Defesa dos direitos dos utentes 

Um terceiro objetivo de regulação que compete à ERS prosseguir, e que se encontra 

definido na alínea c) do artigo 10.º dos seus estatutos, consiste em garantir os direitos 

e interesses legítimos dos utentes. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do artigo 13.º, alínea a), dos mesmos 

estatutos, apreciar as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o 

seguimento dado pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde às 

mesmas. 
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Também no âmbito do cumprimento deste objetivo de regulação vieram os estatutos 

da ERS atualmente vigentes reforçar as competências desta entidade, no que se 

refere à apreciação e monitorização das queixas e reclamações dos utentes e do 

seguimento dado pelos operadores às mesmas. 

Sendo certo que a ERS já recebia as reclamações reduzidas a escrito nos Livros de 

Reclamações de modelo oficial1 dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde do setor não público, a partir do último trimestre de 2014 tornou-se notório o 

aumento do volume das reclamações recebidas, motivado pela crescente entrada de 

exposições visando prestadores do setor público, a acrescer a todas as queixas 

diretamente dirigidas à ERS por utentes, com particular relevo para o Livro de 

reclamações online disponibilizado desde 2008. 

A fim de dar continuidade à monitorização de todas as reclamações que são levadas 

ao seu conhecimento e que cabem nas suas atribuições, foram introduzidas profundas 

melhorias na aplicação informática – Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) – 

com vista ao tratamento mais célere dos processos originados pelas reclamações e 

exposições, sem perda de acuidade na sua apreciação.  

No final de dezembro de 2014 o tempo médio de tratamento de uma reclamação pela 

ERS era de 42,39 dias (média do ano), em franca melhoria face à média global 

acumulada de 93,61 dias. 

Em 2014 entrou na ERS um total de 10.948 reclamações, das quais 7.265 (66,4%) 

viram a sua análise concluída no decorrer do mesmo ano. Na figura 2 apresenta-se a 

evolução do número de reclamações entradas na ERS desde 2006, confirmando-se 

um significativo incremento (de 34,2%) em relação ao ano anterior. 

 

 

 

 

 

                                                
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 2 – Reclamações entradas na ERS 

 

Como pode observar-se na figura 3, o terceiro trimestre de 2014 foi o que relevou 

maior consistência em termos de aumento sistemático no volume mensal de 

reclamações recebidas. 

Figura 3 – Evolução mensal das reclamações entradas em 2014 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os temas visados nas reclamações entradas na 

ERS em 20142. Constata-se que os “Procedimentos administrativos”, os “Tempos de 

espera” e os “Cuidados de saúde e segurança do doente” foram os assuntos mais 

recorrentes, representando no seu conjunto 62,5% do total de temáticas abordadas 

nas reclamações de 2014. 

                                                
2
 Uma vez que em cada processo de reclamação pode haver menção a mais do que um tema, 

os valores totais referem-se ao número de ocorrências de cada tema, pelo que não são 
coincidentes com o do número total de reclamações. 
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Tabela 4 – Assuntos visados nas reclamações entradas em 2014 

Temas visados nas reclamações Número de ocorrências % 

Procedimentos administrativos 2.882 24,7% 

Tempos de espera 2.385 20,4% 

Cuidados de saúde e segurança do doente 2.023 17,3% 

Focalização no utente 1.227 10,5% 

Questões financeiras 1.109 9,5% 

Acesso a cuidados de saúde 575 4,9% 

Instalações e serviços complementares 357 3,1% 

Elogio/Louvor 115 1,0% 

Sugestão 15 0,1% 

Outros temas 978 8,4% 

Total 11.666 100% 

Para além das referidas 7.265 reclamações entradas e terminadas em 2014, neste 

ano a ERS concluiu ainda 1.429 processos que haviam transitado de 2013, e 95 

processos de anos anteriores, perfazendo um total de 8.789 processos de reclamação 

terminados em 2014. A decisão final que recaiu sobre estes processos pode ser 

observada na tabela seguinte. 

Tabela 5 – Reclamações terminadas em 2014 

Resultado 
Ano de entrada 

2006-2012 2013 2014 Total  % do total 

Não se justifica intervenção regulatória 86 1.151 5.759 6.996 79,6% 

Arquivado liminarmente - 14 854 868 9,9% 

Transferência para entidade externa 3 129 199 331 3,8% 

Transferência interna 2 43 144 189 2,2% 

Resolução da situação 1 60 121 182 2,1% 

Garantia de medidas corretivas - 27 113 140 1,6% 

Sem fundamento - 2 35 37 0,4% 

Abertura de novo processo 3 - 15 18 0,2% 

Sugestão de atuação ao prestador - 3 13 16 0,2% 

Apensação a processo em curso - - 10 10 0,1% 

Não colaboração do exponente - - 2 2 0,0% 

Total 95 1.429 7.265 8.789 100% 
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Em 79,6% dos casos as reclamações foram objeto de decisão final de arquivamento 

por a ERS não ter considerado que versassem sobre matéria grave ou que carecesse 

de diligências suplementares da sua parte, sendo certo que os utentes não se 

manifestaram contra as alegações apresentadas pelos prestadores reclamados. Em 

2,1% dos processos de reclamação a situação ficou resolvida, e em 1,6% houve 

garantia, por parte dos prestadores reclamados, de que seriam adotadas medidas 

corretivas. 

As 331 reclamações que foram objeto de encaminhamento externo (representando 

3,8% do total de processos terminados) tiveram como destinatários principais a Ordem 

dos Médicos e a Ordem dos Médicos Dentistas. 

Tabela 6 – Reclamações terminadas com encaminhamento externo 

Instituições Número % 

Ordem dos Médicos 205 61.9% 

Ordem dos Médicos Dentistas 64 19.3% 

ASAE 15 4.5% 

Instituto da Segurança Social 7 2.1% 

Instituto de Seguros de Portugal 5 1.5% 

Organismos do Ministério da Saúde 5 1.5% 

INEM 4 1.2% 

Ordem dos Enfermeiros 3 0.9% 

Organismos de Outros Ministérios 3 0.9% 

Infarmed 2 0.6% 

Outros 18 5.4% 

Total 331 100% 

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 

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

análise sistemática das reclamações é também uma ferramenta essencial para 

conhecer os pontos do sistema de saúde passíveis de melhoria e para identificação de 

áreas que requeiram uma análise mais aprofundada. 

Em 2014 foram elaborados os habituais relatórios de análise sistemática das 

reclamações tratadas durante o primeiro semestre do ano, bem como um relatório 
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anual relativo às queixas e exposições visando estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, este ano, pela primeira vez, integrando prestadores de natureza 

pública e não pública. Nesses relatórios procedeu-se ao tratamento estatístico das 

reclamações, adotando uma metodologia identificadora de padrões indiciadores de 

problemas sistémicos. 

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

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

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

grupo de prestadores representaram, em 2014, 36,9% do total de reclamações 

recebidas pela ERS). 

Foram também preparados e remetidos à Direção-Geral do Consumidor os habituais 

quadros semestrais relativos às reclamações processadas na ERS no ano de 2014. 

Conforme se define na alínea b) do artigo 13.º dos seus estatutos, incumbe ainda à 

ERS, a título de defesa dos direitos dos utentes, verificar o cumprimento da «Carta 

dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do Serviço 

Nacional de Saúde», designada por «Carta dos Direitos de Acesso», por todos os 

prestadores de cuidados de saúde. 

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, 

sendo portanto merecedoras de uma atenção especial. 

Assim, quanto a questões relacionadas com direitos dos utentes, foram abertos seis 

novos processos de inquérito e decididos oito processos. 

Desses oito processos decididos, dois deles foram arquivados, sendo certo que um 

deles foi por falta de colaboração do utente, quatro deram origem à emissão de 

instruções e por fim dois processos deram origem à emissão de recomendações. 

Noutro processo de inquérito foi elaborado e publicado um alerta sobre os contactos 

telefónicos com ofertas de rastreios clínicos gratuitos. Por último, foi ainda emitido um 

parecer relativamente ao tratamento de utentes beneficiários do SNS que sejam, 

simultaneamente, beneficiários do subsistema de saúde da ADSE. 

Uma dessas instruções, emitida ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 

e ao Hospital Distrital de Santarém, EPE, foi no sentido de os prestadores, (i) 
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garantirem permanentemente o cumprimento das regras aplicáveis em matéria de 

transferência inter-hospitalar de utentes, obviando à repetição de situações futuras de 

índole idêntica à ocorrida; (ii) garantirem a adoção de mecanismos de confirmação 

casuística da unidade hospitalar cuja área de influência abrange a área de residência 

dos utentes, promovendo um duplo grau de confirmação pelo hospital de origem e 

pelo hospital de destino, aquando do contacto encetado para operacionalização da 

transferência e com recurso a fontes de informação unívocas e atualizadas; e (iii) 

garantirem a existência de mecanismos de transmissão de informação relativa a 

transferências hospitalares formalizadas por via de contacto telefónico interinstitucional 

a todos os interlocutores que venham a ter intervenção na cadeia de atendimento do 

utente objeto de transferência, sejam eles clínicos ou administrativos, garantindo a 

circulação da informação em toda a cadeia de atendimento. 

No âmbito da garantia do direito dos utentes ao acompanhamento nos serviços de 

saúde, em especial nos serviços de urgência, foi emitida uma instrução ao Centro 

Hospitalar do Porto no sentido de (i) garantir em permanência o direito de 

acompanhamento, de acordo com as regras e orientações a cada momento aplicáveis 

em matéria de acompanhamento do doente dos serviços de saúde, designadamente 

de acordo com o atualmente previsto na Lei n.º 15/2014, de 21 de março; (ii) garantir 

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

todos os utentes, a informação completa, verdadeira e inteligível, sobre todos os 

aspetos relativos ao direito de acompanhamento do utente dos serviços de saúde, e 

concretamente, deve afixar informação relevante, em local acessível aos utentes, 

sobre o direito de acompanhamento do utente dos serviços de saúde; (iii) alterar a 

informação adotada e difundida internamente, bem como a informação prestada aos 

utentes, seja no seu website ou noutro qualquer veículo de divulgação, no sentido de a 

conformar com o prescrito com as regras e orientações a cada momento aplicáveis em 

matéria de acompanhamento do utente dos serviços de saúde, designadamente de 

acordo com a Lei n.º 15/2014, de 21 de março; e (iv) garantir em permanência, através 

da emissão e divulgação de ordens e orientações claras e precisas, que os referidos 

procedimentos sejam corretamente seguidos e respeitados por todos profissionais. 

Nesse mesmo âmbito foi ainda emitida instrução ao Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E no sentido de (i) garantir em permanência o direito de 

acompanhamento do utente dos serviços de saúde, de acordo com as regras e 

orientações a cada momento aplicáveis, designadamente de acordo com a Lei n.º 

15/2014, de 21 de março; (ii) alterar as regras, orientações e informações 
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internamente adotadas e difundidas, bem como a informação prestada aos utentes, no 

sentido de a conformar com o prescrito com as regras e orientações em matéria de 

acompanhamento do utente dos serviços de saúde; (iii) garantir que os procedimentos 

atinentes à segurança dos utentes são aptos a assegurar de forma permanente e 

efetiva os direitos e interesses legítimos dos utentes; e (iv) garantir em permanência, 

através da emissão e divulgação de ordens e orientações claras e precisas, que os 

referidos procedimentos sejam corretamente seguidos e respeitados por todos 

profissionais. 

No âmbito do direito dos utentes de acesso a informação clínica e à segurança dos 

cuidados prestados foi emitida instrução ao Hospital Prof. Doutor Fernando da 

Fonseca que incide sobre (i) o dever de assegurar que as normas aplicáveis e os 

procedimentos internos sobre execução de exames, elaboração, rotulagem e registo 

dos respetivos relatórios, inclusão dos mesmos nos processos clínicos dos utentes a 

quem respeitam e comunicação do resultado a estes últimos, são cumpridos pelos 

seus profissionais de saúde; (ii) o dever de assegurar a existência de canais de 

comunicação interna entre os diferentes serviços e departamentos, que permitam, a 

todo e qualquer momento, o contacto efetivo e no mais breve espaço de tempo 

possível, entre os seus profissionais, seja pessoalmente, por correio interno, eletrónico 

ou telefone; (iii) o dever de assegurar que os procedimentos internos sobre 

transmissão/comunicação de informação clínica sobre utentes, em caso de 

transferência dos mesmos para outro serviço hospitalar, são cumpridos; e (iv) o dever 

de assegurar que as normas aplicáveis e os procedimentos internos sobre 

identificação, registo e comunicação de eventos adversos, incidências ou erros em 

programas informáticos são cumpridos pelos seus profissionais de saúde. 

Também dentro do objetivo de regulação de garantir os direitos e interesses legítimos 

dos utentes, consagrado na alínea c) do artigo 10.º dos seus estatutos e nos termos 

do disposto no artigo 13.º, alínea c) do mesmo diploma, incumbe ainda à ERS prestar 

informação, orientação e apoio aos utentes dos serviços de saúde. 

Durante 2014, a ERS deu cumprimento a esta incumbência, concretizada, 

nomeadamente, na disponibilização de conteúdos informativos no seu website. Estes 

conteúdos informativos foram objeto de desenvolvimento, de modo a reforçar as suas 

funcionalidades e a qualidade da informação transmitida. 

Procedeu-se assim à reorganização e atualização de toda a informação disponível aos 

utentes. Os conteúdos de relevo para os utilizadores de cuidados de saúde foram 
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concentrados numa área do website, apelidada “informação aos utentes”. Aí passaram 

a estar compilados todos os serviços e informação direcionados para os utentes de 

serviços de saúde disponibilizados pela ERS, a saber: “Livro de Reclamações”, 

“Consulta de Reclamações”, “Pesquisa de Prestadores”, “Perguntas Frequentes”, 

“Alertas” e “Outras informações”. 

As perguntas frequentes já existentes foram objeto de atualização. Igualmente, foram 

disponibilizados quatro novos temas, objeto de perguntas frequentes sobre: 

publicidade relativa a serviços de saúde, cartões de saúde, tempos máximos de 

resposta garantidos (TMRG) e consentimento informado. 

Sobretudo por força das alterações legislativas entretanto ocorridas, houve lugar à 

mudança da informação disponibilizada aos utentes 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).  

No que respeita aos novos temas de perguntas frequentes, é de referir que, para 

minimizar situações e impactos relacionados com as vendas agressivas e pretendendo 

a ERS promover o conhecimento dos utentes relativamente a práticas publicitárias 

respeitantes a serviços de saúde, foi disponibilizada informação, sob forma de 

perguntas frequentes, para esclarecimento sobre a publicidade, sem prejuízo das 

regras e obrigações constantes de regime (s) específico (s) da publicidade e das 

competências de outras entidades nesta matéria. 

Por outro lado, tendo a ERS recebido exposições de utentes relativas a “cartões de 

saúde” onde se suscitavam dúvidas quanto ao seu âmbito de aplicação, limites das 

responsabilidades das partes contratantes, distinção entre esses cartões e os seguros 

de saúde; e tendo sido realizado um estudo sobre esta temática, entendeu-se 

oportuno disponibilizar informação que visasse alertar e esclarecer todos os 

interessados acerca dos denominados “cartões de saúde”, foram criadas e publicadas 

no website da ERS perguntas frequentes sobre esta matéria. 

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

TMRG, com intuito de assegurar a proteção dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes, concretamente, o direito de acesso em tempo útil aos serviços públicos de 

saúde, entendeu-se conveniente prestar esclarecimentos. Neste sentido, foram 

publicadas no website da ERS perguntas frequentes sobre esta temática. 
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Considerando que qualquer intervenção no domínio da saúde pressupõe a prestação 

do consentimento livre e esclarecido pelo seu destinatário, a quem, para tal, tem que 

ser fornecida a devida informação, relativa ao objetivo, natureza da intervenção, 

consequências, riscos e alternativas, foram disponibilizadas perguntas frequentes 

sobre consentimento informado, livre e esclarecido.  

A ERS passou a disponibilizar no seu website alertas, como é o caso do alerta público 

aos utentes sobre os “contactos telefónicos com ofertas de rastreios clínicos gratuitos”, 

que surgiu após ter tomado conhecimento de várias situações no âmbito das quais 

algumas entidades efetuavam contactos telefónicos, junto de potenciais utentes, para 

a realização de rastreios gratuitos, invocando pertencer ou atuar “em nome” do SNS, 

dos Centros de Saúde ou do próprio Ministério da Saúde. 

No que respeita à prestação de informação e apoio aos utentes, a ERS tem vindo a 

responder a pedidos de informação apresentados pelos utentes, por escrito (email 

e/ou por correio postal) e por telefone.   

No ano de 2014, foram respondidos 186 pedidos de informação apresentados por 

escrito, sendo já possível fazer o seu agrupamento por temas (ver figura 3). No 

entanto, a transversalidade e diversidade dos pedidos de informação torna difícil 

sistematizá-los em divisões estanques, motivo pelo qual, neste momento, a opção 

“outros” apresenta um volume proporcional significativo. 
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Figura 3 – Número de pedidos de informação por tema 

 

Os temas que têm suscitado mais dúvidas e consequentemente originaram maior 

número de esclarecimentos têm sido as taxas moderadoras e as dificuldades de 

acesso a cuidados de saúde. Foi também reiteradamente abordada a temática do 

tratamento das reclamações, designadamente os prazos legais de resposta, modo de 

reclamar, tempos máximos de resposta garantidos, cuidados de saúde no estrangeiro 

e cartões de saúde. 

Foram frequentes os esclarecimentos sobre a multiplicidade de atribuições da ERS, 

bem como o encaminhamento de utentes para outros organismos ou instituições.   

Não obstante a ERS incentivar junto dos utentes a comunicação virtual, através dos 

pontos de contacto online, continua a verificar-se um elevado volume de pedidos de 

informação apresentados verbalmente. Assim, foram respondidos 2.424 pedidos de 

informação apresentados telefonicamente, na sua maioria, relativos a processos de 

reclamação em curso ou já tratados e bem como a apresentação de dúvidas de âmbito 

jurídico, económico ou de âmbito regulatório mais complexo e específico. 
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2.4. Garantia da qualidade dos cuidados de saúde 

É também objetivo da atividade reguladora da ERS zelar pela prestação de cuidados 

de saúde de qualidade (cfr. alínea d) do artigo 10.º dos seus estatutos). 

Uma importante atribuição da ERS a este nível é aquela que assenta na promoção de 

um sistema de classificação dos estabelecimentos de saúde quanto à sua 

qualidade global, conforme se define na alínea a) do artigo 14.º dos estatutos. 

A concretização desta atribuição passa pelo desenvolvimento do Sistema Nacional de 

Avaliação em Saúde (SINAS). O SINAS é um sistema assente num modelo de 

avaliação da qualidade global dos serviços de saúde, que se pretende que seja 

aplicado a diferentes tipologias de prestadores, e que contempla diversas dimensões 

de avaliação. Os objetivos do SINAS consistem na promoção do acesso, por parte dos 

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

promoção da melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados. 

Tendo em conta o carácter evolutivo deste sistema, no ano de 2014, para além das 

ações de continuidade que lhe são inerentes e fundamentais, decorreu um conjunto de 

trabalhos com vista ao alargamento da avaliação a um maior número de áreas e a 

diferentes tipologias de prestadores de cuidados de saúde.  

No âmbito do módulo do SINAS dedicado aos estabelecimentos hospitalares - 

SINAS@Hospitais, foi possível dar cumprimento às publicações calendarizadas: 

publicações bianuais de ratings relativas à dimensão Excelência Clínica (junho e 

dezembro) e a divulgação anual do rating das dimensões Segurança do Doente, 

Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente 

(dezembro). Quanto a esta última dimensão apenas se procedeu à avaliação 

correspondente ao primeiro nível de avaliação.  

Relativamente à avaliação da dimensão Excelência Clínica, as duas publicações de 

resultados efetuadas, reportados a episódios com período de alta entre 1 de janeiro e 

31 de dezembro de 2013, 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], Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia 

Geral [Cirurgia do Cólon], Angiologia e Cirurgia Vascular [Cirurgia de 
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Revascularização Arterial], Cirurgia Cardíaca [Cirurgia de Revascularização do 

Miocárdio e Cirurgia Valvular e outra Cirurgia Cardíaca não Coronária] e Unidades de 

Cuidados Intensivos.  

Ainda no âmbito da dimensão Excelência Clínica, concluiu-se a definição de 

indicadores para as novas áreas clínicas a serem implementadas em 2015, neste 

módulo do SINAS, Dor Aguda e Tromboembolismo Venoso. De referir que os 

indicadores a serem avaliados nas áreas mencionadas, foram construídos de raiz pela 

ERS, com o apoio da Ordem dos Médicos e de um grupo de peritos médicos 

convidados para o efeito. 

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. Procedeu-se, por isso, a novo envio dos 

questionários para submissão da informação referente a estas vertentes, com vista à 

atualização da avaliação. 

Quanto à avaliação da dimensão satisfação dos utentes, foram iniciados os 

procedimentos legais necessários à sua concretização, que será levada a cabo 

através de um estudo de inquérito de satisfação. 

Cumpre acrescentar que foram também realizadas reuniões de 

trabalho/esclarecimento junto de alguns estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, incindindo 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. 

Este módulo de avaliação do SINAS envolve já 163 estabelecimentos hospitalares. De 

referir que, até à data, a integração de prestadores neste sistema de avaliação tem 

sido um processo de carácter voluntário. Nesse sentido, a significativa adesão 

verificada traduz uma cultura latente de exigência e de transparência, em matéria de 

qualidade dos serviços de saúde, que o SINAS pretende potenciar. 

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

cuidados de saúde oral – SINAS@Saúde.Oral –, procedeu-se à revisão dos 

instrumentos de recolha de dados relativos às dimensões de Registo e Licenciamento, 

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

Instalações. Mais se refere que se incluiu neste modelo de avaliação, a dimensão 
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Excelência Clínica. Quanto à dimensão referida, foram promovidas reuniões de 

trabalho com um conjunto de peritos convidados, e com representantes do Colégio de 

Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos, com o objetivo de ser 

delineado um conjunto de indicadores clínicos com vista ao início da avaliação desta 

dimensão.  

Foi ainda dado cumprimento ao plano de auditorias definido para o 

SINAS@Saúde.Oral. Assim, em 2014 realizaram-se 44 auditorias a estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde oral que se submeteram à avaliação. As auditorias 

a este módulo do SINAS debruçaram-se sobre todas as dimensões já avaliadas.  

De salientar que se deu início ao desenvolvimento de um sistema de avaliação 

dedicado à prestação de cuidados de saúde mental – SINAS@Saúde.Mental, o qual 

deverá ter em consideração a especificidade deste tipo de cuidados. 

Por último, em resposta aos diferentes convites formulados, o SINAS foi objeto de 

apresentação, sob diferentes formatos, em vários congressos/conferências nacionais e 

internacionais, dos quais se destaca em maio a presença no III Congresso Ibérico 

Cirurgia Ambulatória / VIII Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Cirurgia 

de Ambulatório onde o SINAS e o ponto da situação da avaliação de cirurgia de 

ambulatório foi objeto de discussão; igualmente em maio, no 4.º Congresso 

Internacional de Qualidade em Saúde, foi apresentado um poster, subjacente ao tema 

Segurança do Doente – O impacto dos procedimentos de segurança na mortalidade 

em GDH de baixa mortalidade, ao qual foi atribuído o prémio de 3.º melhor poster do 

congresso; por fim de merece igualmente destaque a presença de um representante 

da ERS na 31.ª Conferência Internacional da International Society for Quality in 

Healthcare (ISQua), com vista à apresentação e discussão do modelo de avaliação 

subjacente ao SINAS foi objeto de uma apresentação e posterior discussão. 

Compete ainda à ERS verificar o não cumprimento das obrigações legais e 

regulamentares relativas à acreditação e certificação dos estabelecimentos, nos 

termos da alínea b) do artigo 14.º. 

Para dar cumprimento a esta atribuição da ERS, deu-se início a um conjunto de 

diligências visando um levantamento exaustivo de todas as entidades ou 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que estão já acreditados e/ou 

certificados ao abrigo de algum dos referenciais normativos de qualidade e segurança. 

mailto:SINAS@Saúde.Oral
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Igualmente se iniciou um estudo de impacto da adesão dos prestadores de cuidados 

de saúde aos referenciais de acreditação e certificação (NP EN ISO 9001:2008), o 

qual se prevê que esteja concluído no decurso do ano de 2015. 

A alínea c) do mesmo artigo 14.º dispõe que incumbe à ERS garantir o direito dos 

utentes à prestação de cuidados de saúde de qualidade. 

Com vista a assegurar o cumprimento dos critérios de qualidade aos cuidados de 

saúde prestados, a ERS procede à análise e investigação de todas as participações 

ou reclamações em que se identificam práticas por parte dos estabelecimentos 

públicos, de violação do direito dos utentes a essa mesma qualidade. 

Neste âmbito, a ERS instaurou oito processos de inquérito em 2014 e decidiu nove 

processos. Desses nove processos, quatro foram alvo da emissão de instruções, 

quatro foram arquivados por não haver verificação de qualquer violação, e por fim um 

foi arquivado acompanhado de emissão de uma advertência.  

Uma das instruções foi emitida à Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da 

Misericórdia de Ílhavo no sentido de garantir a implementação de todos os 

procedimentos necessários à garantia do cumprimento das exigências e 

recomendações vigentes, relativas a rácios mínimos de profissionais de enfermagem, 

assegurando a qualidade dos cuidados prestados. Outra instrução foi dirigida à Santa 

Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, no sentido de (i) o prestador dever 

implementar todos os procedimentos necessários à garantia do cumprimento dos 

rácios mínimos de profissionais de medicina (incluindo médicos fisiatras), fisioterapia e 

terapia ocupacional, assegurando a qualidade dos cuidados prestados; e (ii) assegurar 

que a sua ULDM possui um Diretor Clínico e que os tratamentos aos utentes são 

efetuados apenas por quem tenha as competências legais e habilitações académicas 

e profissionais para o efeito, sem recorrer a voluntários ou a profissionais contratados 

em estágio profissional prévio à obtenção da qualificação necessária para o exercício 

de funções. 

Foi ainda emitida uma instrução ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, que 

incide sobre (i) o dever de assegurar que os procedimentos internos sobre execução 

de exames, gestão de riscos, prevenção de ocorrência de erros e proteção e 

segurança dos utentes, são cumpridos pelos seus profissionais de saúde; (ii) o dever 

de assegurar que os seus profissionais de saúde têm conhecimento, efetivo e integral, 

do âmbito das respetivas competências, nomeadamente no que respeita à execução 
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de exames complementares de diagnóstico, através, nomeadamente, de ações de 

formação adequadas; (iii) o dever de assegurar que a informação sobre relatórios e 

resultados de exames de diagnóstico e terapêutica é apenas transmitida por médicos 

aos utentes; e (iv) o dever de assegurar que os seus profissionais de saúde cumprem 

os procedimentos internos estabelecidos e normas aplicáveis, no que respeita à 

identificação e comunicação de eventos adversos e erros detetados, nomeadamente, 

efetuando a participação da sua ocorrência assim que dela tiverem conhecimento. 

Num outro processo de inquérito, foi emitida uma instrução à Casa de Saúde S. 

Mateus, de modo a garantir uma cabal proteção da qualidade da prestação de 

cuidados de saúde, e concomitante proteção dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes, no que toca, concretamente, à adequação:  

a) das instalações, para manutenção de um grau adequado de higienização e 

assepsia; 

b) do armazenamento dos materiais de consumo clínico e medicações; 

c) dos procedimentos para cumprimento das regras de segurança pelos 

equipamentos hospitalares; 

d) dos procedimentos de armazenamento e identificação de validade das 

medicações; 

e) do cumprimento das orientações da DGS quanto à selagem, utilização, 

manutenção de mediação e materiais clínicos; 

f) de garantia do rácio mínimo de enfermeiros por utente. 

 

2.5. Legalidade e transparência das relações 

económicas 

A alínea e) do artigo 10.º dos seus estatutos determina que a ERS deve zelar pela 

legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do 

sistema. 
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Para efeitos daquele objetivo, incumbe à ERS, em primeiro lugar, 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 ou entre sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados, e 

os prestadores de cuidados de saúde, independentemente da sua natureza, tendo em 

vista o fomento da transparência, da eficiência e da equidade do sector, bem como a 

defesa do interesse público e dos interesses dos utentes (vide artigo 15.º, alínea a) 

dos estatutos da ERS). 

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

2014, a ERS procedeu à instauração de 19 processos de inquérito (10 relativos a 

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

saúde, sete relativos a questões sobre cumprimento de convenções celebradas pelos 

prestadores com entidades financiadoras, um relativo a questões de faturação dos 

cuidados de saúde prestados aos utentes e um sobre subsistemas de saúde. 

A ERS concluiu, em 2014, 13 processos de inquérito nesta matéria (sete referentes a 

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

saúde, quatro referentes ao cumprimento de convenções celebradas entre pelos 

prestadores com entidades financiadoras, e dois referentes a questões relacionadas 

com a faturação dos cuidados de saúde prestados aos utentes). Os processos de 

inquérito concluídos resultaram em dois arquivamentos, um pelo facto de o prestador 

em questão ter corrigido e adequado o seu comportamento de acordo com o 

enquadramento legal em aplicável e ao entendimento da ERS, outro por não 

verificação de qualquer violação dos direito dos utentes à transparência. Foi ainda 

determinada a necessidade de emissão de uma recomendação e de 10 instruções.  

Uma instrução foi emitida aos prestadores GAER, Lda., CENICOR, Lda. e ICN no 

sentido de apenas poderem utilizar a convenção por cada um detida, para a prestação 

de cuidados de saúde, nas instalações convencionadas, as quais constam aliás das 

respetivas fichas técnicas. 

Sobre a matéria das convenções, num outro processo, foi emitida uma instrução à 

Clidizimbra, Lda. e uma recomendação à ARS LVT no sentido de: 

(i) a Clidizimbra, Lda. proceder à imediata revisão da sua ficha técnica, clarificando a 

sua relação contratual com o SNS, nomeadamente quanto aos médicos especialistas 

em Radiologia e caso dessa mesma revisão venham a resultar, as condições técnicas 
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e possibilidade de disponibilização, aos utentes do SNS, de “ecografias às partes 

moles”, devendo assegurar a todos os utentes do SNS a realização dos referidos 

exames, em condições de prontidão e continuidade; 

(ii) a ARS LVT proceder à verificação e/ou atualização e/ou correção, ou mesmo 

revisão dos termos contratuais atinentes à execução da convenção celebrada, de 

forma a verificar, em função das condições que venham a ser apuradas, se este 

prestador reúne as condições exigidas para realização do MCDT aos utentes do SNS; 

Num outro processo foi emitida uma instrução à Clisa – Clínica de St.º António, S.A. e 

uma recomendação à ARS LVT. A instrução à Clisa foi no sentido de apenas poder 

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

em instalações convencionadas, bem como não poder autorizar que terceiros utilizem 

a sua convenção. 

Por sua vez, a recomendação à ARS LVT visou (i) garantir que as entidades 

convencionadas com o SNS prestam, efetivamente, cuidados de saúde a utentes do 

SNS, apenas nas instalações objeto da convenção; - e apresentam, posteriormente, 

para pagamento a respetiva faturação; (ii) que a ARS desencadeie as devidas 

diligências, de forma a garantir, em função das condições que venham a ser apuradas, 

o acompanhamento e controlo das condições atuais da execução dos termos 

contratuais atinentes às convenções celebradas com a Clisa – Clínica de St.º António; 

(iii) que até à conclusão do procedimento de contratação de convenções ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, a ARS proceda à verificação, atualização e 

eventual correção ou mesmo revisão dos termos contratuais atinentes à execução das 

convenções celebradas com a Clisa – Clínica de St.º António. 

Foi ainda emitida instrução à SANFIL – Casa de Saúde de Santa Filomena, S.A, 

comprometendo-se o prestador (i) garantir que todo e qualquer procedimento 

administrativo por si adotado se revele capaz de assegurar a informação prévia, clara, 

completa e inteligível a todos os utentes sobre os preços dos cuidados de saúde que 

se propõe prestar, bem como, sobre a responsabilidade pelo seu pagamento; (ii) 

respeitar o direito à quitação integral de todos os seus utentes que procedam à 

liquidação dos valores resultantes dos cuidados médicos recebidos; (iii) garantir que 

todas as faturas/recibo emitidos aos utentes beneficiários da ADSE, bem como de 

qualquer outro subsistema ou seguro de saúde, sejam disponibilizados e exibidos aos 

utentes no momento da alta e na versão integral do respetivo documento de suporte, 
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seja na versão original seja no duplicado, garantindo que os valores discriminados 

sejam inteligíveis pelos utentes e passíveis de confirmação pelos mesmos. 

Outra instrução emitida ao Hospital Privado de Alfena, S.A., foi no sentido de o 

prestador (i) enquanto prestador convencionado do SNS, dever promover as 

diligências necessárias à imediata cessação da cobrança de qualquer valor, 

designadamente, a título de “taxa de atendimento para anatomias” ou qualquer outro, 

a título de compensação por encargos administrativos, relativo a qualquer intervenção 

para a realização de atos incluídos no âmbito da anatomia patológica, respeitando 

assim as regras aplicáveis às taxas e preços de cuidados de saúde 

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

externas; ii) proceder à devolução do valor indevidamente cobrado a uma utente, de 

15,00 EUR, referente a “taxa de atendimento para anatomia”; iii) proceder à devolução 

do valor indevidamente cobrado a um utente, de 45,00 EUR, referente a “taxa de 

atendimento para anatomia”; e iv) enquanto prestador convencionado do SNS, deve 

abster-se de cobrar qualquer valor, salvo os atinentes às taxas moderadoras devidas, 

pela realização de atos incluídos no âmbito da convenção da gastrenterologia, 

respeitando os preços convencionados que daí decorrem. 

No âmbito da transparência dos cuidados de saúde foi emitida uma instrução ao 

Hospital da Luz que incide sobre o dever de o prestador, (i) garantir que todo e 

qualquer procedimento administrativo por si adotado se revele capaz de assegurar a 

informação prévia, clara, completa e inteligível a todos os utentes que a si se dirigem; 

(ii) assegurar que as autorizações às entidades financiadoras são solicitadas 

previamente aos tratamentos, ou, não sendo possível, e em situações excecionais, 

deve garantir a informação ao utente deste circunstancialismo; (iii) proceder à revisão 

dos termos da faturação dos serviços prestados ao utente, a partir da sua 

transferência para a Unidade de Cuidados Intensivos, operada no dia 1 de fevereiro de 

2013, por forma a considerar apenas os valores autorizados no âmbito do seguro de 

saúde detido pelo utente; e (iv) garantir uma resposta imediata e efetiva aos pedidos 

de acesso a dados clínicos pelos próprios utentes. 

Nesse mesmo âmbito, foi ainda emitida instrução ao Hospital da Arrábida-Gaia, S.A. 

no sentido de, (i) aquando da elaboração de previsões de encargos ou orçamentos, 

respeitar integralmente o dever de informação com rigor e transparência, devendo, 

para isso, comunicar aos mesmos os atos, exames, consumíveis e fármacos, bem 
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como os respetivos valores, que venham a ser previsivelmente prestados ou 

administrados e cujo pagamento lhes seja exigível. 

No âmbito da publicidade de cuidados de saúde, foi emitida uma instrução aos 

prestadores Smileyday, Lda. e Mesquita & Damião, Lda. que incide sobre, (i) a 

necessidade de os mesmos cessarem imediatamente a distribuição do folheto 

publicitário descrito nos autos; (ii) a garantia que o estabelecimento em causa não é 

utilizado pelos prestadores para efeitos de prestação de serviços de análises clínicas 

ou como posto de colheita, sem cumprir, previamente, todos os requisitos legalmente 

definidos para o efeito e sem que sejam efetuadas as competentes alterações, 

nomeadamente ao nível do registo no SRER.  

Nesse âmbito, foi ainda emitida instrução à Smilelotion – Medicina Dentária, Lda. 

(Smilelotion) e à E.M.E.O.G. - Exames Médicos, Ecografia, Obstetrícia e Ginecologia, 

Lda. no sentido de, (i) a E.M.E.O.G. dever cessar imediatamente a campanha 

publicitária difundida por intermédio da Groupon, objeto do presente processo de 

inquérito; (ii) a Smilelotion e a E.M.E.O.G. dever providenciar para que qualquer outra 

eventual mensagem publicitária por si difundida obedeça aos princípios da licitude, 

veracidade, respeito pelos direitos dos consumidores, bem como aos princípios de 

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

de cuidados de saúde no contacto com um qualquer (potencial) utente; (iii) a 

Smilelotion e a E.M.E.O.G. deverem garantir que na divulgação de toda e qualquer 

mensagem publicitária alusiva a serviços de saúde por si prestados aos utentes não 

induza em erro os utentes, em especial no que respeita ao prestador responsável pela 

prestação dos cuidados de saúde, aos atos e serviços de saúde efetivamente 

prestados e às habilitações dos profissionais de saúde; (iv) a Smilelotion – Medicina 

Dentária, Lda. e a E.M.E.O.G. deverem garantir que toda e qualquer publicidade a 

serviços de saúde por si prestados, mas executada ou divulgada por intermédio de 

terceiros, assegura o disposto nas alíneas supra e na Recomendação 1/2014 da ERS, 

relativa a práticas publicitárias dos prestadores de cuidados de saúde; (v) a 

Smilelotion e a E.M.E.O.G. deverem igualmente garantir que a informação sobre os 

custos dos cuidados de saúde e documentos de quitação respetivos sejam pautados 

por princípios de verdade e transparência, designadamente devendo ser possível 

determinar quem é a entidade prestadora do serviço, bem como a discriminação de 

todos os serviços prestados, contendo a descrição inteligível e completa do(s) ato(s) 

praticado(s) e o respetivo preço; (vi) a Smilelotion e a E.M.E.O.G. deverem proceder, 

relativamente a todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 
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explorados sob a sua responsabilidade, à revisão imediata de toda a informação por si 

inscrita no registo público da ERS, de modo a assegurar que se encontram registados 

todos os elementos relevantes para uma correta identificação dos estabelecimentos, 

dos colaboradores, e da entidade sujeita à obrigação de registo, bem como, que os 

mesmos estão efetivamente atualizados, em cumprimento da obrigação de atualização 

do registo. 

Por último, foi ainda aprovada e publicada uma recomendação dirigida a todos os 

prestadores de cuidados de saúde (Recomendação 1/2014), relativa a práticas 

publicitárias dos prestadores de cuidados de saúde, que visa garantir que toda e 

qualquer mensagem publicitária alusiva a serviços de saúde, veiculada no contacto 

com um qualquer (potencial) utente e independentemente do seu formato, forma e/ou 

meio de divulgação, obedece aos princípios da licitude, veracidade, transparência e 

completude que lhe são impostos. 

Nos termos do artigo 15.º, alínea b), incumbe igualmente à ERS, ao nível da regulação 

económica, 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 estabelecimento ou serviços públicos de saúde. 

Neste contexto, a ERS realizou e publicou um parecer sobre o acordo celebrado entre 

a ARS Norte e a Santa Casa da Misericórdia do Porto para a gestão do Centro de 

Reabilitação do Norte.3 

Especificamente ao nível das convenções do SNS, incumbe à ERS emitir os pareceres 

prévios não vinculativos sobre as propostas de modalidade de procedimento para a 

celebração de tais convenções, atendendo às características do mercado a que se 

dirige a convenção, nomeadamente quanto aos níveis de concorrência, à área de 

prestação e à natureza dos serviços (nos termos do n.º 2, artigo 4.º, Decreto-Lei n.º 

139/2013, de 9 de outubro). Assim, para este efeito, em 2014 foram emitidos pela ERS 

pareceres sobre as áreas da endoscopia gastrenterológica e da diálise, ambos com 

âmbito territorial nacional. 

Igualmente no contexto das convenções do SNS, em 2014 a ERS acompanhou um 

grupo de trabalho informal constituído por membros do Ministério da Saúde, da ACSS 

e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, que visou estabelecer as 

                                                
3
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/64?news_id=833. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014   43 

bases para a implementação do atual regime de convenções. Nesse contexto, a ERS 

contribuiu com a elaboração de análises concorrenciais preliminares nas áreas de 

MCDT de gastroenterologia, anatomia patológica, neurofisiologia, MCDT de medicina 

nuclear, MCDT de otorrinolaringologia e diálise. 

O artigo 15.º, alínea c), dos estatutos, estabelece que incumbe à ERS elaborar 

estudos e emitir recomendações sobre a organização e o desempenho dos 

serviços de saúde do SNS. 

Neste contexto, merece destaque o estudo sobre o desempenho das ULS, realizado 

em resposta a solicitação do Senhor Ministro da Saúde, e publicado no início de 2015, 

no qual é avaliado o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, a qualidade dos 

serviços, a eficiência produtiva e o desempenho económico-financeiro destas 

unidades.4 

Em 2014 a ERS elaborou e publicou também um estudo sobre o acesso, a 

concorrência e a qualidade no Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

(SIGIC).5 Na sequência deste estudo, foi emitida uma recomendação à ACSS sobre o 

funcionamento do SIGIC. 

Em resposta a uma solicitação do Senhor Ministro da Saúde, a ERS realizou ainda um 

parecer onde apresenta um método de análise para a identificação de hospitais 

públicos em melhor situação para operar em mercados não SNS, tendo em conta a 

disponibilidade de capacidade instalada e a garantia do acesso aos serviços pelos 

utentes do SNS.6 

Finalmente, no âmbito da análise da organização e do desempenho dos serviços de 

saúde do SNS, foi realizado um estudo sobre o funcionamento do Programa Nacional 

de Promoção de Saúde Oral, no qual são analisadas as vertentes do acesso, da 

concorrência e da qualidade.7 

Também no âmbito da regulação económica, compete à ERS 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 (cfr. artigo 

15.º, alínea d)). 

                                                
4
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/18?news_id=1096. 

5
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/18?news_id=971. 

6
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/64?news_id=1006. 

7
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/18?news_id=928. 
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Nesta linha, a ERS realizou em 2014 um estudo sobre os seguros de saúde, 

detalhando as formas complementares de financiamento de cuidados de saúde 

existentes em Portugal, concretamente os seguros de saúde voluntários e os 

esquemas especiais de seguro para determinadas profissões (subsistemas de saúde). 

Neste estudo, publicado já em março de 2015, são exploradas, em particular, as 

seguintes questões: i) as possibilidades de acesso dos cidadãos a cada um dos tipos 

de seguro; ii) as razões de contratação de um seguro e alguns problemas dos 

seguros, que podem promover desigualdades no acesso dos cidadãos aos cuidados 

de saúde; e iii) a comparação entre custos de contratação de um seguro, tanto para 

diferentes perfis de segurados como para tipos de seguros distintos. 

Adicionalmente, a ERS elaborou um estudo sobre cartões que titulam determinados 

planos de saúde, os quais podem ser adquiridos por meio do pagamento de uma 

prestação periódica.8 Constituíram objetivos do estudo identificar o enquadramento 

legal e regulatório da atividade dos cartões de saúde em Portugal e analisar um 

conjunto de hipóteses sobre eventuais problemas de concorrência, acesso e qualidade 

dos cuidados de saúde que poderão resultar dos cartões de saúde. 

Como incumbência para efeitos do objetivo de regulação económica, a ERS deve 

ainda, à luz da alínea e) do artigo 15.º dos seus estatutos, 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 zelar pelo 

seu cumprimento. 

Sobre esta matéria, durante o ano de 2014, foi emitida uma instrução ao Grupo Sanfil 

Medicina no sentido de: (i) promover as diligências necessárias à imediata cessação 

de quaisquer comportamentos, incluídos ou não na campanha “Sanfil Medicina 

assinala 60 anos com oferta de taxas moderadoras e copagamentos”, de não 

cobrança, por qualquer meio ou instrumento e salvaguardadas as isenções legal ou 

administrativamente previstas, de taxas moderadoras aos utentes do SNS e de 

copagamentos aos beneficiários dos subsistemas públicos de saúde; e (ii) dever 

abster-se de, para futuro, adotar quaisquer comportamentos suscetíveis de eliminar ou 

reduzir o efeito de moderação legalmente pretendido e estabelecido com a previsão de 

taxas moderadoras e encargos de beneficiário. 

                                                
8
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/18?news_id=916. 
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Igualmente sobre este tema, e na sequência de uma solicitação do Senhor Ministro da 

Saúde, a ERS realizou um parecer sobre o limite de preços que os hospitais públicos 

podem praticar na sua relação com terceiros9, e realizou um outro parecer sobre as 

alterações às tabelas de preços do SNS com Portaria n.º 20/2014, de 29 de janeiro10. 

Finalmente, e também com afinidade relativamente ao objetivo de regulação 

económica, em conformidade com o disposto nos anteriores estatutos da ERS, 

máxime no artigo 47.º, do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, a pedido ou com o 

consentimento das partes, a ERS podia intervir na mediação ou conciliação de 

conflitos entre estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e operadores do sector 

privado e social. 

Assim, ainda na vigência dos anteriores estatutos da ERS, no ano de 2014, a ERS 

exerceu as funções de mediador no âmbito de dois processos de mediação. 

O primeiro processo de mediação foi iniciado na sequência de solicitação da ARS LVT 

e da Sociedade Gestora do Hospital de Loures, para intervenção em diferendo relativo 

ao contrato de parceria público-privada do Hospital de Loures, tendo decorrido o 

processo de mediação MED/001/14, com vista à resolução extrajudicial do conflito 

entre as partes. 

O segundo processo de mediação foi iniciado na sequência da solicitação da ARS LVT 

e da Parceria Cascais, S.A., para intervenção em diferendo relativo ao contrato de 

parceria público-privada do Hospital de Cascais, tendo decorrido o processo de 

mediação MED/002/14, com vista à resolução extrajudicial do conflito entre as partes. 

No ano de 2014, por referência às novas competências em matéria de resolução de 

conflitos constantes do projeto de estatutos da ERS, entre os meses de março e 

setembro, foi desenvolvido um projeto de estudo, conceção e implementação do 

sistema de mediação de conflitos, tendo sido ainda desenvolvido um estudo sobre o 

papel da ERS na arbitragem em conflitos de saúde. 

Com a entrada em vigor dos novos estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto, nos termos do disposto no artigo 28.º desses estatutos, a 

ERS “[a] pedido ou com o consentimento das partes, […] pode intervir na mediação ou 

conciliação de conflitos entre estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e 

prestadores do setor privado e social ou ainda no âmbito de contratos de concessão, 

                                                
9
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/64?news_id=883. 

10
 Disponível em https://www.ers.pt/pages/64?news_id=860. 
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de parceria público-privada, de convenção ou de relações contratuais afins no setor da 

saúde, ou ainda entre prestadores de cuidados de saúde e utentes.” (n.º 1). Assim, 

relativamente ao disposto nos anteriores estatutos, a ERS passou agora a poder 

intervir também na mediação ou conciliação de conflitos entre prestadores de cuidados 

de saúde e utentes.  

Além do alargamento da intervenção da ERS em matéria de resolução extrajudicial de 

conflitos, como entidade mediadora ou conciliadora, este artigo veio ainda estabelecer 

a necessidade de a ERS regulamentar “[a]s condições e requisitos para submissão de 

conflitos ou litígios referidos no número anterior a mediação ou conciliação (…)” (n.º 

2). Assim, no decurso do ano de 2014 foi preparado o regulamento da mediação de 

conflitos que será publicado, no ano de 2015, após cumprimento do respetivo 

procedimento de regulamentação previsto no artigo 18.º dos estatutos da ERS. 

Ora, o trabalho desenvolvido durante ano de 2014, no que concerne ao novo âmbito 

de intervenção em matéria da resolução extrajudicial de conflitos, nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 40.º n.º 4, alínea a) da Lei-Quadro das Entidades 

Reguladoras e do artigo 28.º dos estatutos da ERS, culminou na implementação, em 

outubro de 2014, do sistema de mediação de conflitos da ERS, divulgado no seu 

website, tendo sido ainda promovida a divulgação da arbitragem, nos termos das 

disposições conjugadas da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras e do artigo 29.º 

dos estatutos da ERS. 

 

2.6. Promoção da concorrência 

De acordo com a alínea f) do artigo 10.º dos seus estatutos, um dos objetivos de 

regulação da ERS consiste em promover e defender a concorrência nos segmentos 

abertos ao mercado, em colaboração com a AdC na prossecução das suas atribuições 

relativas a este sector. 

Para esse efeito, incumbe-lhe, nos termos do artigo 16.º, alínea a), identificar os 

mercados relevantes que apresentam características específicas sectoriais, 

designadamente definir os mercados geográficos, em conformidade com os 

princípios do direito da concorrência, no âmbito da sua atividade de regulação. 

Ainda nos termos do artigo 20.º, a ERS pode realizar estudos de mercado e 

inquéritos por áreas de atividade que se revelem necessários para a 
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prossecução da sua missão, designadamente para supervisão e o acompanhamento 

de mercados e verificação de circunstâncias que indiciem distorções ou restrições à 

concorrência. 

Neste contexto, em 2014 a ERS procedeu à delimitação e análise de mercados 

relevantes no âmbito do já referido estudo sobre “Acesso, Concorrência e Qualidade 

no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral”, e ainda no âmbito de pareceres 

solicitados à ERS pela AdC sobre operações de concentração em mercados de 

cuidados de saúde hospitalares (melhor descritos em baixo). 

Por outro lado, compete à ERS, à luz do disposto no artigo 16.º, alínea b), do mesmo 

diploma, zelar pelo respeito da concorrência nas atividades abertas ao mercado 

sujeitas à sua regulação. 

A este título, a ERS, em resposta a solicitação do Senhor Ministro da Saúde, elaborou 

um estudo que teve como objetivos a identificação de custos de contexto no setor da 

saúde, entendidos como “ações ou omissões que prejudicam a atividade das 

empresas do setor da saúde, público, privado e social, e que não são imputáveis ao 

investidor, ao seu negócio ou à sua organização”, a avaliação do impacto desses 

custos no setor e a proposta de medidas tendentes à sua redução.11 

Também no âmbito do zelo pelo respeito da concorrência, a ERS analisou uma 

exposição da Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem 

(ANAUDI), recebida em 16 de dezembro de 2013, relatando a preocupação de 

prestadores de cuidados de saúde seus associados quanto à concorrência entre 

prestadores de cuidados de saúde com a valência de medicina nuclear em concursos 

públicos promovidos pelos hospitais EPE do SNS. Em consequência, a ERS elaborou 

um parecer que remeteu à AdC, dando cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, ou seja, dar imediato conhecimento à AdC de 

questões que poderão configurar uma violação do disposto na lei. 

Finalmente, no âmbito da defesa da concorrência, incumbe à ERS, nos termos do 

artigo 16.º, alínea d), colaborar na aplicação da legislação da concorrência. 

A este nível, em 2014 a ERS recebeu da AdC solicitação de parecer sobre a operação 

de concentração consistente na aquisição pela José de Mello Saúde, S.A. do controlo 

exclusivo da Espírito Santo Saúde – SGPS, S.A. (ESS), através de uma oferta pública 
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 Disponível em https://www.ers.pt/pages/18?news_id=1065. 
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geral de aquisição, e solicitação de parecer sobre uma outra operação de 

concentração consistente na aquisição da ESS, mas desta feita pela Fidelidade – 

Companhia de Seguros, S.A.. Estes pareceres foram elaborados pela ERS, nos 

termos do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que estabelece que 

“sempre que uma concentração de empresas tenha incidência num mercado que seja 

objeto de regulação setorial, a Autoridade da Concorrência, antes de tomar uma 

decisão que ponha fim ao procedimento, solicita que a respetiva autoridade reguladora 

emita parecer sobre a operação notificada, fixando um prazo razoável para esse 

efeito”. Atendendo a que a AdC emitiu decisão sobre a primeira destas operações em 

23 de Outubro, e sobre a segunda em 19 de Dezembro, estando por isso concluídos 

ambos os processos, a ERS publicou as versões não confidenciais dos dois pareceres 

emitidos em 5 de janeiro de 2015.12 

 

2.7. Poderes sancionatórios 

A ERS dispõe de poderes sancionatórios previstos nos artigos 22.º a 61.º e seguintes 

dos seus estatutos, bem como em outros diplomas legais, que a reconhecem 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 127/2014, de 22 de agosto (licenciamento). 

Durante o ano de 2014 foram instaurados 122 processos de contraordenação, dos 

quais 69 (57,5%) foram instaurados com apenas uma infração e 51 (42,5%) com duas 

ou mais infrações.  

A maioria do tipo de infrações diz respeito à ausência de registo na ERS (33%), e 

cerca de 25% devem-se à violação de normativos relacionados com o regime de 

licenciamento. 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 34% das infrações. 

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

contraordenação instaurados durante o ano de 2014. 

                                                
12

 Disponível em https://www.ers.pt/pages/64?news_id=1062. 
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Tabela 7 – Infrações no âmbito dos processos de contraordenação instaurados 

em 2014 

Infração Número % 

Ausência de registo na ERS (art.º 45.º n.º 2 e 51.º n.º 2 a)) 68 33,01% 

Violação de normativos relacionados com o regime de licenciamento específico 52 25,24% 

Inexistência de Livro de reclamações 45 21,84% 

Não envio da reclamação para a ERS no prazo de 10 dias úteis 8 3,88% 

Recusa de colaboração com a ERS 9 4,37% 

Não prestação de informação ou prestação de informações falsas 5 2,43% 

Não facultou imediata e gratuitamente o livro de reclamações ao utente 12 5,83% 

Incumprimento da obrigação de atualização do registo 2 0,97% 

Não tem afixado o letreiro do livro de reclamações 1 0,49% 

Não entrega do duplicado da reclamação ao utente, conservando o triplicado no LR, 
que dele não pode ser retirado. 

4 1,94% 

Total 206 100% 

Durante 2014 o Conselho de Administração da ERS decidiu 280 processos de 

contraordenação. Em resultado de todas essas decisões, foram aplicadas 197 

sanções, das quais 113 são coimas e 84 são admoestações. Terminaram em 

arquivamento dos autos 83 processos de contraordenação. O valor total das coimas 

aplicadas ascendeu a 273.418,62 EUR, variando as coimas entre os 125 EUR e os 

89.783,62 EUR. 

No que respeita ao acompanhamento dos processos de execução judicial de coimas, 

a correr termos no Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão (TCRS), no ano 

de 2014, foram enviados para o Ministério Público junto do TCRS, para execução de 

coima, 38 processos de contraordenação, ascendendo o montante total das coimas 

em dívida a 156.158,62 EUR.  

Por sua vez, no que concerne ao acompanhamento do contencioso em matéria 

contraordenacional, no ano de 2014 foram impugnadas oito decisões do Conselho de 

Administração da ERS, tendo sido enviados os respetivos processos de 

contraordenação para o Ministério Público junto do TCRS, acompanhados das 

alegações da ERS e, subsequentemente, instaurados os respetivos processos 

judiciais de recurso de contraordenação. 
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2.8. Poderes de regulamentação 

Os estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, 

atribuem-lhe poderes de regulamentação. Assim, nos termos da alínea a) do artigo 

17.º, prevê-se que no exercício de tais poderes, incumbe à ERS emitir os 

regulamentos previstos nos estatutos, bem como os necessários ao cumprimento das 

suas atribuições, designadamente os respeitantes às matérias referidas nos artigos 

4.º, 12.º, 13.º, 14.º e 30.º. Por seu turno, no artigo 18.º dos estatutos, encontra-se 

previsto o procedimento de aprovação dos regulamentos com eficácia externa. 

Neste contexto, no ano de 2014, após a entrada em vigor dos novos estatutos, o 

Conselho de Administração da ERS aprovou, em 10 de setembro de 2014, dois 

regulamentos internos, nomeadamente o Regulamento Interno de Organização e 

Admissão, Prestação e Disciplina no Trabalho, nos termos da alínea a) do artigo 17.º, 

alíneas e) e h) do n.º 1 do artigo 40.º, n.º 2 do artigo 51.º e n.º 3 e n.º 8 do artigo 52.º 

dos estatutos da ERS, e o Regulamento do Conselho Consultivo, nos termos do n.º 5 

do artigo 44.º dos estatutos da ERS. 

Durante o ano de 2014 a ERS trabalhou ainda na preparação de dois regulamentos 

com eficácia externa, nomeadamente, o Regulamento de Registo dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no SRER da ERS, nos termos do 

artigo 26.º n.º 1 dos estatutos, e o Regulamento de Tratamento de Reclamações, nos 

termos das disposições conjugadas dos artigos 13.º e 30.º dos estatutos. 

Estes regulamentos foram submetidos a consulta pública, entre setembro e outubro de 

2014, nos termos das disposições conjugadas dos n.ºs 2 a 5 do artigo 18.º dos 

estatutos da ERS, encontrando-se os resultados da consulta pública e respetivo 

relatório justificativo, publicados no website da ERS, desde 26 de novembro de 2014. 

Os regulamentos mencionados supra, foram aprovados pelo Conselho de 

Administração da ERS, nos termos do artigo 41.º, n.º 1, alínea e), em 26 de novembro 

de 2014, aguardando publicação no início do ano de 2015.13 

                                                
13

 Estes regulamentos foram publicados em fevereiro de 2015. O Regulamento n.º 66/2015, de 
11 de fevereiro de 2015, que estabelece as regras do registo obrigatório no SRER dos 
estabelecimentos sujeitos à jurisdição regulatória da ERS, nos termos previstos no artigo 4.º, 
n.º 2, dos estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, as 
respetivas atualizações, suspensão, cessação e anulação e, bem assim, o pagamento da taxa 
de registo e das demais contribuições regulatórias; e o Regulamento n.º 65/2015, de 11 de 
fevereiro, que define os termos, as regras e as metodologias que presidem ao sistema de 
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3. Outras atividades 

3.1. Sistema de Gestão da Qualidade 

Ao longo de 2014 a ERS trabalhou no sentido da implementação de um Sistema de 

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

norma NP EN ISO 9001:2008. 

Nesse contexto foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Divulgação da política da qualidade; 

 Definição da descrição de funções dos vários cargos da ERS; 

 Definição dos processos de atividade e de suporte do SGQ; 

 Desenvolvimento e divulgação de vários procedimentos e documentos 

associados; 

 Implementação e acompanhamento dos procedimentos aprovados; 

 Tratamento de quatro reclamações relativas aos serviços da ERS; 

 Sensibilização interna para o registo e tratamento das referidas reclamações; 

 Tratamento de não conformidades internas relativas ao funcionamento da ERS; 

 Sensibilização interna para o registo e tratamento das referidas não 

conformidades; e 

 Realização de ações de sensibilização subordinadas ao tema da gestão da 

qualidade e requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008. 

Relativamente às atividades na área da higiene e segurança no trabalho (HST), em 

2014 procedeu-se a: 

 Acompanhamento da avaliação de riscos realizada em 2012 com a entidade 

contratada para a HST; 

                                                                                                                                          
gestão de reclamações da ERS, bem como os princípios orientadores e as obrigações que 
impendem sobre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde nesta matéria. 
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 Classificação das situações perigosas, priorizando-se o risco; 

 Várias ações para reduzir o risco associado aos locais de trabalho, como 

colocação de sinalização nas portas de vidro, colocação de sinalética, 

manutenção de quadros elétricos, definição de instruções de segurança, 

reparação de calhas e de luminárias, entre outras; 

 Realização de estudo de iluminância; 

 Várias ações de sensibilizações ao nível da HST, designadamente sobre uso 

correto do computador, movimentação manual de cargas, condução defensiva, 

plano de segurança, risco elétrico, extintor, primeiro socorro, entre outras; 

 Definição do representante dos trabalhadores para a HST; 

 Apresentação do plano de segurança à Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

relativo às medidas de autoproteção da ERS; 

 Definição da equipa de segurança da ERS; e 

 Formação de combate a incêndio.  

Relativamente às atividades de gestão local de energia, foi: 

 Nomeado o gestor local de energia da ERS;  

 Realizado o acompanhamento dos consumos de energia no ano de 2014; e 

 Tomadas medidas no sentido de diminuir o consumo de energia elétrica. 

 

3.2. Comunicação e relações externas 

No que concerne à comunicação interna, a ERS continuou a apostar 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. 

A ERS, como entidade independente que prossegue o interesse público, tem uma 

responsabilidade acrescida de prestação de contas, concretizada, desde logo, pela 
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obrigação prevista no artigo 70.º dos seus estatutos, de elaboração e envio ao 

Governo e Assembleia da República de um relatório detalhado sobre a atividade 

regulatória e funcionamento. 

No âmbito das suas relações externas, a ERS, nos dias 8 e 9 de Maio, foi a anfitriã da 

17.ª Conferência da EPSO – European Partnership for Supervisory Organizations in 

Health Services and Social Care, da qual se destaca a análise dos temas: 

 Política de saúde em tempos de crise: principais mudanças nos sistemas de 

saúde sob tensão financeira e económica, focando os desafios regulatórios e 

de supervisão, as experiências dos países mais afetados pela crise financeira e 

económica e o que outros países menos afetados podem aprender com essas 

experiências; e 

 Regulação e supervisão dos mercados da saúde: responsabilidades (se 

existirem) e abordagens regulatórias em outros países da EPSO sobre 

questões de concorrência nos mercados de saúde e relações económicas 

entre utentes e prestadores. 

Foram ainda apresentados o projeto SINAS (modelo, indicadores e resultados), no 

âmbito do grupo de trabalho que estuda indicadores de risco de qualidade em saúde, 

bem como as atividades de fiscalização da ERS, no âmbito do tema das estratégias de 

inspeção seguidas pelos diferentes reguladores. 

No dia 3 de outubro de 2014 realizou-se o IV Fórum ERS, dedicado ao tema da 

acreditação e certificação em saúde. Esta matéria foi analisada e debatida em quatro 

painéis, sobre modelos de acreditação e certificação em saúde, o papel das entidades 

reguladoras nesta matéria, a avaliação e a acreditação no contexto da qualidade e 

saúde e algumas experiências de acreditação em Portugal. 

A realização deste Fórum coincidiu com o lançamento do quarto número dos “Textos 

de Regulação da Saúde”, desta feita referentes a 2013. 

Adicionalmente, a ERS realizou reuniões nas cinco regiões de saúde, com o objetivo 

de proceder a uma apresentação das suas novas competências, advindas da 

publicação dos seus estatutos, em vigor a partir do primeiro dia de setembro, e 

esclarecer todas as eventuais dúvidas dos presentes. As temáticas abordadas 

passaram pelo registo de operadores, pelas reclamações e pelo licenciamento. 
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Prosseguindo no contexto das suas relações externas, concretamente ao nível da 

cooperação institucional, a ERS celebrou, durante o ano de 2014, vários protocolos 

para a realização de estágios curriculares com diversas instituições de ensino 

superior, a saber: 

 com a Universidade do Minho, a 20 de janeiro; 

 com a Faculdade de Economia e Gestão do Centro Regional do Porto da 

Universidade Católica Portuguesa, a 26 de fevereiro; 

 com a Universidade de Aveiro, a 23 de maio; 

 com a Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa, a 10 de julho; e  

 com a Faculdade de Economia do Porto, a 26 de Novembro. 

Para a 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. 

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 de Administração nos seguintes eventos: 

 Ato de Posse do Bastonário da Ordem dos Médicos, 10 de janeiro de 2014, 

Porto; 

 Concessão do título "Doutor Honoris Causa" ao Bastonário da OMD, Dr. 

Orlando Monteiro da Silva, pela Universidade do Porto, 15 de janeiro de 2014, 

Porto; 

 3.º Seminário Nacional sobre Comissões de Ética, Associação Portuguesa de 

Bioética e o Comité de Ética do Departamento de Ciências Sociais e Saúde – 

FMUP, 24 de janeiro de 2014, Porto; 
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 Conferência Internacional: Health in Portugal – Lessons from Portugal and 

other countries, 3 de fevereiro de 2014, Fundação Gulbenkian, Lisboa; 

 Eleição dos novos Órgãos Sociais do Cedipre, 21 de março de 2014, Viseu; 

 II Fórum de Regulação em Saúde: Autorregulação Profissional, Ordem dos 

Nutricionistas, 21 de março de 2014; 

 Jantar de receção a Sua Excelência o Ministro da Saúde de Moçambique, Dr. 

Alexandre Manguele, SGMS, 1 de abril de 2014, Cascais; 

 Tertúlia “Tardes ON", Ordem dos Nutricionistas, 14 de abril de 2014, Porto; 

 Reunião do Conselho de Patrocinadores do Cedipre, 28 de abril de 2014, 

Lisboa; 

 4th Lisbon International Meeting on Quality and Patient Safety, ENSP-UNL, 23 

e 24 de maio de 2014, Lisboa; 

 V Congresso Científico da ANL, 24 e 25 de maio de 2014, Vilamoura; 

 Reunião com a OCDE, no âmbito da "review of health care quality", Ministério 

da Saúde, 3 de junho de 2014, Lisboa; 

 Cerimónia de tomada de posse do Reitor da Universidade do Porto, Reitoria da 

UP, 27 de junho de 2014, Porto; 

 International Seminar on Ageing and Health, Universidade do Porto e 

Universidade Nova de Lisboa, 15 de julho de 2014, Lisboa; 

 Conferência Comemorativa do 35.º aniversário do SNS, SGMS, 15 de 

setembro de 2014, Lisboa; 

 Sessão de Abertura da 1.ª Edição do Programa Doutoral em Saúde Pública 

Global, Reitoria da UP, 7 de outubro de 2014, Porto; 

 XIII Fórum CEDIPRE, 31 de outubro de 2014, Coimbra; 

 Cerimónia de tomada de posse do Conselho Diretivo do INSA, 7 de novembro 

de 2014, Lisboa; 
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 5.º Congresso Internacional dos Hospitais, APDH, 20 e 21 de novembro de 

2014, Lisboa; 

 XVII Congresso Nacional de Medicina e VIII Congresso Nacional do Médico 

Interno, Secção Regional Sul da OM, 25 a 27 de novembro de 2014; 

 8.ª edição do Seminário de Jornalistas MSD/ESCS, Merck & Co, Inc., 27 e 28 

de novembro de 2014, Lisboa. 
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4. Recursos mobilizados 

4.1. Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2014 a ERS tinha ao seu serviço 48 colaboradores. Durante 

este ano ocorreu a saída de dois colaboradores, nos seguintes termos: o contrato de 

trabalho por tempo indeterminado de um colaborador foi denunciado na pendência do 

período experimental e uma colaboradora foi frequentar o 3.º Curso dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais do Centro de Estudos Judiciários em comissão de serviço. 

Além disso, em 2014 manteve-se a exercer funções noutra entidade pública uma 

colaboradora pertencente ao quadro de pessoal da ERS.  

Relativamente a admissões, foram recrutados, mediante os adequados processos de 

seleção, três colaboradores, em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. 

 

4.2. Património e aprovisionamento 

Ao nível da mobilização de recursos materiais, durante 2014 a ERS efetuou 

desenvolvimentos necessários à adequação dos sistemas denominados SRER e 

SGREC às novas necessidades, decorrentes da Lei-quadro das entidades 

administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos 

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

estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto. 

Procedeu-se ainda ao desenvolvimento de um novo programa de gestão documental, 

adequado às necessidades da ERS. 

Ainda durante o ano de 2014, 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 e de mobiliário.  

Durante o ano de 2014 foram abertos dois procedimentos aquisitivos, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, um para aquisição de dois acessos em fibra ótica de 

acesso dedicado de 100Mbp e outro para a aquisição de serviços de certificação do 

sistema de gestão da qualidade da ERS segundo a norma NP EN ISO 9001:2008. 
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4.3. Gestão financeira e orçamental 

No tocante aos recursos financeiros, o Conselho de Administração da ERS determinou 

continuar a não usar o duodécimo da receita de Orçamento do Estado, tal como 

acontece desde agosto de 2006, uma vez que a suas receitas próprias se têm 

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, respeitando, assim, o princípio de 

unidade de tesouraria do Estado, consagrado no Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de 

junho, e ao mesmo tempo, 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 

assinalável, designadamente a rede de caixas automáticas Multibanco, estações dos 

CTT, e os balcões das instituições bancárias aderentes. 

Em 2014, a ERS prosseguiu com a cobrança de coimas aos prestadores de cuidados 

de saúde. 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 (anteriores estatutos) e 

da alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 56.º dos atuais estatutos. 

Até à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, e de acordo com 

o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, a ERS transferiu 

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. 

 

Porto, 31 de março de 2015 
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