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Consulta Pública ERS n.º 1/2014  

 

 Projeto de Regulamento do Registo de Estabelecimentos Prestadores de 

Cuidados de Saúde na ERS 

 

O Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, veio adaptar os Estatutos da Entidade 

Reguladora da Saúde (ERS) às exigências decorrentes da Lei-Quadro das Entidades 

Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, consolidando, por um 

lado, as suas atribuições enquanto entidade reguladora independente, mas, por outro, 

reforçando as suas atribuições, quer através do alargamento do âmbito de intervenção 

regulatória e de supervisão no mercado da saúde, quer consagrando alguns 

normativos inovadores face ao regime jurídico anterior, no que respeita a áreas de 

intervenção da ERS essenciais à prossecução das suas atribuições. 

 

Entre essas, estão compreendidas as atribuições de supervisão da atividade e 

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no que 

respeita, designadamente, ao cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e 

de funcionamento. 

 

Nos termos do artigo 26.º dos Estatutos da ERS, incumbe à ERS proceder ao registo 

obrigatório e público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

referidos no artigo 4.º, bem como às suas atualizações, e ainda assegurar todos os 

atos tendentes à sua manutenção e desenvolvimento, nos termos de regulamento por 

si a emitir (n.º 1). 

 

A finalidade do registo na ERS prende-se com a necessidade de dar publicidade e a 

declarar a situação jurídica dos estabelecimentos, tendo em vista o cumprimento das 

atribuições da ERS e, sem prejuízo do disposto no número seguinte, constitui 

condição de abertura e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde (n.º2).  

 

 



 

2 
 

 

 

 

Sendo que a ERS deve proceder à divulgação e manutenção de uma lista atualizada 

dos estabelecimentos registados, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do 

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

 

Assim sendo, as entidades responsáveis por estabelecimentos sujeitos à regulação da 

ERS estão obrigadas a inscrevê–los no registo previamente ao início da sua atividade, 

bem como a proceder à sua atualização, no prazo de 30 dias a contar de qualquer 

alteração dos dados do registo. 

 

Ora, das obrigações legais relacionadas com o registo na ERS, infere-se a sua 

essencialidade no que concerne à adequada prossecução das atribuições desta 

entidade. 

 

A dinâmica subjacente às obrigações legais decorrentes dos Estatutos da ERS 

permite concluir que uma indefinição prolongada quanto à regulamentação destas 

obrigações poderá comprometer, de forma significativa, a adequada prossecução das 

atribuições da ERS.  

 

É, pois, urgente que a ERS dê cumprimento à determinação legal contida na parte 

final do n.º 1 do artigo 26.º, que a habilita a promover a regulamentação da matéria 

atinente à promoção do registo obrigatório e público dos estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde referidos no artigo 4.º, bem como às suas atualizações, e ainda 

assegurar todos os atos tendentes à sua manutenção e desenvolvimento. 

 

Pelo exposto, atenta a fundada urgência em proceder à regulamentação do 

procedimento de registo de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

sujeitos à jurisdição regulatória da ERS, convida-se o Governo, as empresas e as 

associações específicas de utentes de cuidados de saúde, as associações de 

consumidores de carácter geral, bem como de outras entidades destinatárias da tal 

atividade e do público em geral, a pronunciarem-se sobre o presente Projeto de 

Regulamento, no âmbito da consulta que decorrerá durante 10 dias úteis, de 22 de 

setembro a 03 de outubro de 2014.  
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As respostas e contributos a esta consulta pública devem ser remetidos para a 

Entidade Reguladora da Saúde, de preferência, para o endereço de correio eletrónico 

geral@ers.pt, devendo ser indicado no assunto Consulta Pública n.º 1/2014 – Projeto 

de Regulamento de registo de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

 

Adicionalmente, as respostas e contributos acima referidos podem igualmente ser 

expedidas, por correio, com a referência ao mesmo assunto, para a seguinte morada:  

Entidade Reguladora da Saúde 

S. João de Brito, n.º 621 Lote 32  

4100-455 Porto 

 

Caso os participantes se oponham à publicação dos contributos enviados, devem 

comunicá-lo expressamente no contributo a enviar. 
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