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RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO DIRECTIVO DA  

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

 

 

Visto o estudo “Avaliação do Modelos de Celebração de Convenções pelo SNS” da ERS, 

pelo qual se concluiu que o actual modelo de celebração de convenções enferma de 

problemas sérios, lesivos dos interesses dos utentes (em termos de acesso, liberdade de 

escolha e qualidade dos serviços de saúde), do Estado (de forma directa, no que respeita 

à aplicação de recursos no sector da Saúde e indirectamente, por força da incumbência 

de protecção do direito à saúde dos cidadãos), e dos prestadores (ao criar uma decisiva 

barreira à entrada no acesso ao subsector das convenções com o SNS, em prejuízo da 

promoção e defesa da concorrência); 

Vistas as recomendações subsequentemente emitidas pelo Conselho Directivo da ERS ao 

Governo, em 14 de Novembro de 2006, entre as quais sobressai aquela de reformular, de 

facto e de direito, o modelo de celebração de convenções, garantindo o acesso às 

convenções de todos os prestadores, desde que preencham os requisitos legalmente 

estabelecidos, em igualdade de circunstâncias, e através de um processo transparente e 

objectivo; 

Visto o estudo “As convenções em 2008” da ERS, pelo qual se aferiu que se mantinha 

substancialmente inalterada a situação identificada pela ERS no seu estudo de 2006, e 

que quando comparadas as listas de convencionados das ARS no início de 2008 com as 

listas de 2006, as diferenças constituíam a excepção e se concluía que, salvo casos 

esporádicos, o universo de convencionados continuava dominado por entidades que já se 
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encontram no mercado há muito tempo, sendo reduzido o número de entidades com 

convenções recentes; 

Visto o estudo “Estrutura de Mercado e Performance nos Serviços de Hemodiálise em 

Portugal”, de Abril de 2007, elaborado pelo Centro de Estudos de Gestão e Economia 

Aplicada (CEGEA) da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica 

Portuguesa para a ERS, e no qual se constatou que contrariamente ao panorama geral do 

contexto Europeu, em que o Estado é responsável por cerca de 70% dos doentes, em 

Portugal a quase totalidade da oferta é de iniciativa privada (à data do estudo, a rede 

hospitalar representava cerca de 20% da capacidade total instalada, mas contava apenas 

com 10% do número total de doentes renais sujeitos a esta terapia), a que acrescia o 

facto de, em termos estruturais, se verificaram, em 2007, elevados índices de 

concentração da oferta de serviços de hemodiálise, quer a nível nacional quer a nível 

regional; 

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

Saúde, que assentando no pressuposto de que “[…] a concentração, que se tem vindo a 

acentuar nos últimos anos, pode, segundo o referido relatório, capturar o Estado nas 

negociações, em especial na fixação do preço; provocar perdas de bem estar para os 

doentes decorrentes das necessidade de ganhos de eficiência no processo produtivo — i. 

e., na prestação do serviço pelas empresas prestadoras, tendo por base um preço fixo; 

limitar a entrada de novas empresas ou entidades neste sector de actividade; condicionar 

o comportamento dos utentes configurando práticas indesejadas do ponto de vista social, 

decorrentes do facto de o custo de transporte, quando o utente se desloca ao serviço de 

hemodiálise, ser suportado pelo Estado e as escolhas não serem realizadas 

explicitamente pelos doentes”, considera dever-se “[…] diminuir o risco que essa 

concentração representa para o interesse público”, in casu através da introdução no 

clausulado-tipo da convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da diálise e 

do dever de submissão do processo de celebração de acordos de convenção a uma 

prévia avaliação da ERS em matéria de concorrência, valorizando o respeito pelos 

interesses dos doentes e do Estado; 

Vistas as análises efectuadas pela ERS já em 2010, quer na sequência da Pergunta n.º 

1723/XI/1.ª, de 5 de Março de 2010, da Comissão de Saúde da Assembleia da República, 

relativamente ao sector da prestação de serviços de Hemodiálise, quer em sede das 

avaliações em matéria de concorrência, conforme disposto no n.º 6 da Cláusula 5.ª do 

Despacho n.º 4652/2010, de 16 de Março, já elaboradas em benefício das Administrações 
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Regionais de Saúde, e no âmbito das quais se procedeu à revisão dos resultados do 

supra citado estudo com base em dados cedidos pela Administração Central do Sistema 

de Saúde, I.P. (ACSS) em 2 de Julho, provenientes da Plataforma de Gestão Integrada da 

Doença – Módulo Insuficiência Renal; 

Vistas as conclusões obtidas pela ERS, em tais análises efectuadas em 2010, e que 

sustentam que de modo semelhante a 2007 continua a verificar-se o domínio da oferta 

sobretudo por dois grupos privados que exploram em rede várias clínicas de hemodiálise, 

conjuntamente controlando cerca de 80% do mercado dos serviços de hemodiálise 

prestados por operadores privados a nível nacional; 

Vista a conclusão que o Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) para Portugal continental, 

calculado com base no número de utentes dos serviços não públicos, se encontra na faixa 

de pontuação geralmente considerada como sendo indicativa de uma alta concentração 

de mercado (faixa de 2.000 a 10.000 pontos); 

Visto a conclusão adicional de, a nível regional, tais dois grupos controlarem 100% da 

oferta em 13 das 24 NUTS III, possuírem uma quota de mercado conjunta superior a 50% 

em outras 7 regiões, sendo apenas 4 as regiões em que os dois grandes grupos não 

somam mais do que 50% de quota de mercado e somente em 6 regiões o mercado não é 

dominado (i.e., quota igual ou superior a 50%) por qualquer um destes dois grupos. 

Visto o preocupante panorama de Portugal continental, que apresenta assim um elevado 

índice de concentração nos mercados da prestação de serviços de hemodiálise (vide 

Figura, em que se pode ver a cinzento as NUTS III onde não há prestadores não 

públicos); 
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Figura – Representação da concentração nos mercados da hemodiálise 

 

Visto o recente pedido de parecer efectuado pela Autoridade da Concorrência à ERS, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e relativo a 

uma operação de concentração de empresas resultante da projectada aquisição, por um 

dos dois grupos privados já referidos, de um operador independente de serviços de 

hemodiálise, e de onde se deve extrair a evidência de uma tendência para a continuação 

do aumento da já alta concentração de mercado; 

e 

Considerando que:  

(i) compete à ERS  

“[…] emitir recomendações sobre as relações económicas nos vários 

segmentos da economia da saúde, incluindo no que respeita ao acesso à 

actividade e às relações entre o SNS e os operadores privados, tendo em vista 

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

a defesa do interesse público e dos interesses dos utentes”, bem como “[…] 

sobre os acordos subjacentes ao regime das convenções […]”, tal como lhe 
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compete “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 […]” – cfr. al. a), b) e e) do artigo 37.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de Maio; 

(ii) compete ainda à ERS, sem prejuízo das competências da Autoridade da 

Concorrência, 

“identificar os mercados relevantes que apresentam características específicas 

sectoriais […] em conformidade com os princípios do direito da concorrência”, 

bem como “velar pelo respeito da concorrência nas actividades abertas ao 

mercado sujeitas à sua jurisdição” - cfr. artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, 

de 27 de Maio; 

(iii) o princípio da defesa e promoção da concorrência é transversal a toda a actuação 

pública, constituindo imperativo constitucional “assegurar o funcionamento 

eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as 

empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os 

abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral” (cfr. 

al. f) do artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa), de onde resulta 

que a actuação requerida nesta matéria é bastante vasta e compreensiva; 

(iv) defender e promover a concorrência (ou “velar pelo respeito da concorrência nas 

actividades abertas ao mercado sujeitas à sua jurisdição” conjuntamente com 

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

privados”) implica privilegiar na actuação regulatória todas aquelas situações 

que contribuam para o surgimento de estruturas de mercado pouco 

concentradas, porquanto daí resultará, a priori, um funcionamento mais 

eficiente do mercado e um maior número de alternativas disponíveis; 

(v) se a actual situação regra das convenções do SNS é a do seu “encerramento” e o 

princípio defendido pela ERS é o de um acesso às convenções de todos os 

prestadores enquanto defesa e promoção de concorrência, a área da diálise 

constitui, porém, uma dupla excepção porquanto é, precisamente, uma das 

áreas em que o “encerramento” das convenções não se tem verificado e onde, 

portanto, todos os prestadores com os requisitos legalmente estabelecidos têm 

podido aceder à celebração de convenção para a prestação de cuidados de 

saúde aos utentes do SNS; e é uma das áreas em que se verifica um elevado 
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nível de concentração no mercado e que, consequentemente, apresenta uma 

reduzida possibilidade de escolha entre prestadores alternativos; 

(vi) consequentemente, a defesa e promoção de concorrência nesta área da diálise 

deve assumir características distintas pela constatação do menor grau de 

concorrência e menor grau de liberdade de escolha existente em tal mercado; 

(vii) um tal desiderato de defesa e promoção de concorrência nesta área da diálise 

deve também passar, atenta a concentração existente no mercado, pelas 

opções, em termos de avaliação em matéria de concorrência por virtude de 

pedidos de convenção do SNS para a prestação de cuidados de saúde na área 

da diálise, que minorem e concorram para futuramente eliminar, os riscos 

referidos no Despacho do Secretário de Estado da Saúde n.º 4652/2010, de 9 

de Março, a saber, o de se poder verificar: 

- uma captura do Estado nas negociações, em especial na fixação do preço, 

decorrente de um posição forte dos operadores que dominam o sector a nível 

nacional, traduzida num elevado grau de concentração; 

- perdas de bem estar para os doentes decorrentes das necessidade de 

ganhos de eficiência no processo produtivo – i. e., na prestação do serviço 

pelas empresas prestadoras, tendo por base um preço fixo; 

- limitações à entrada de novas empresas ou entidades neste sector de 

actividade, o que pode ser conseguido com o recurso, por parte dos 

operadores dominantes, de determinados comportamentos estratégicos; 

- condicionamentos no comportamento dos utentes configurando práticas 

indesejadas do ponto de vista social, decorrentes do facto de o custo de 

transporte, quando o utente se desloca ao serviço de diálise, ser suportado 

pelo Estado e as escolhas não serem realizadas explicitamente pelos doentes; 

(viii) às Administrações Regionais de Saúde (ARS) cumpre “[…] afectar recursos 

financeiros a entidades privadas com ou sem fins lucrativos para prestação de 

cuidados de saúde através da celebração, acompanhamento e revisão de 

acordos, protocolos e convenções” – cfr. o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

222/2007, de 29 de Maio, que aprovou a Lei Orgânica das ARS; 

(ix) o clausulado-tipo da convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da 



 

 

 

 
7

diálise, tal como republicado em anexo ao Despacho n.º 4325/2008, de 19 de 

Fevereiro1, concretamente no seu artigo 17.º, determina que   

- cada uma das convenções celebrada é válida por um período inicial de 

cinco anos, findo o qual considera-se “automaticamente renovada por igual 

período ou por diferentes períodos, mediante acordo das partes 

contratantes, salvo se, com a antecedência mínima de seis meses em 

relação ao termo de cada período de vigência, qualquer das partes a 

denunciar”; e que 

- “[…] em caso de denúncia ou rescisão, nenhuma das partes terá o direito 

de exigir indemnização por encargos assumidos e despesas realizadas no 

âmbito da convenção”; 

(x) uma das formas de incrementar a concorrência assenta na defesa da 

contestabilidade dos mercados, o que passa pela eliminação ou redução de 

barreiras à entrada, incluindo o aumento de transparência no funcionamento 

dos mercados; 

(xi)   é possível ainda, dentro do actual modelo de convenções – sem prejuízo de a 

ERS continuar a pugnar pela sua alteração, nos termos das recomendações já 

por si anteriormente emitidas – fomentar a transparência, a eficiência e a 

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

bem público “concorrência”, e dos interesses dos utentes; 

(xii) tanto poderá assentar num procedimento que garanta que as ARS não 

abdicam, em caso algum, da prorrogativa que lhes é concedida pela cláusula 

17.ª do clausulado tipo da convenção para a prestação de cuidados de saúde 

na área da diálise, procedendo sempre à reavaliação das condições de 

concorrência potencial do mercado no momento em que termina a vigência da 

convenção, como forma de aferir da existência e das eventuais vantagens de 

uma solução alternativa à manutenção da convenção com o operador; 

(xiii) tal procedimento conjugado com um dever de garantir que seja do 

conhecimento público – e portanto acessível a todos os agentes económicos e 

potenciais entrantes - dos prazos de renovação/término da vigência de todas 
                                                 
1 Alterado nas suas cláusulas 5.ª e 14.ª pelo Despacho n.º 4652/2010, de 16 de Março, do Secretário de 

Estado da Saúde. 
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as convenções do SNS para a prestação de cuidados na área da diálise, 

expectavelmente favorecerá a transparência no mercado e a contestabilidade 

das posições de mercado de cada operador convencionado;  

(xiv) a concentração, nesses momentos de renovação/término da vigência de cada 

convenção do SNS para a prestação de cuidados na área da diálise, de 

dinâmicas de concorrência pelo mercado, poderá ser aproveitado por cada 

uma das ARS, enquanto contraparte da convenção para promover ganhos de 

eficiência no sector, numa lógica oposta à conduta de gestão passiva das 

convenções; 

(xv) tais ganhos de eficiência serão melhor captados se o preço a pagar pela 

prestação dos serviços, e em concreto se o preço compreensivo actualmente 

aplicável no âmbito das convenções de diálise, perder a característica de preço 

administrativo fixo para assumir uma característica de preço máximo;  

O Conselho Directivo da ERS delibera, sob a égide dos artigos 33.º e 42.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de Maio: 

1 – Recomendar ao Ministério da Saúde que pondere, relativamente ao preço 

compreensivo para tratamentos de hemodiálise realizados a doentes crónicos em 

ambulatório, aplicável no âmbito das convenções do SNS, a transformação do mesmo 

enquanto preço administrativo fixo para preço máximo, permitindo aos prestadores que 

pretendam aderir ou renovar convenções com o SNS a apresentação de preços inferiores 

a tal preço máximo.  

2 – Recomendar à Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., à Administração 

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

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

Regional de Saúde do Algarve, I.P. que, de forma imediata, 

(i) publicitem e mantenham de forma permanentemente actualizada, a listagem 

de todas as convenções para a prestação de cuidados na área da diálise em 

vigor, com indicação expressa das correspondentes datas de celebração, de 

duração e de (possível) renovação;    

(ii) publicitem de forma expressa, com uma antecedência mínima de 12 meses da 

data de (possível) renovação de cada convenção, a possibilidade de 

prestadores alternativos poderem propor a adesão ao clausulado-tipo da 

convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da diálise 
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relativamente à mesma área geográfica da convenção em causa,  de forma a 

que a ARS possa, caso aplicável, ponderar e decidir, atenta a variedade dos 

factores envolvidos, e designada mas não limitadamente quanto à qualidade, 

dimensão, disponibilidade, impacto na estrutura concorrencial do mercado e, 

eventualmente, preço, sobre se permite a renovação da convenção existente 

ou, alternativamente, procede à denúncia da mesma e concomitante aceitação 

da adesão à convenção por um novo prestador.   

 

O Presidente do Conselho Directivo 
 
 
 

(Prof. Doutor Jorge Simões) 

 

Os Vogais, 
 
 
 

(Dr. Eurico Castro Alves)    (Dr. Joaquim Brandão) 


