
 

 

Consulta Pública ERS n.º 1/2016 

Projeto de regulamento sobre práticas de publicidade em saúde  

 
Em 14 de outubro de 2015, foi publicado o Decreto-Lei n.º 238/2015, que estabelece o 

regime jurídico a que devem obedecer as práticas de publicidade em saúde 

desenvolvidas por quaisquer intervenientes, de natureza pública ou privada, sobre as 

intervenções dirigidas à proteção ou manutenção da saúde ou à prevenção e 

tratamento de doenças. Sendo que o referido diploma legal é aplicável quer às 

terapêuticas convencionais, quer às terapêuticas não convencionais. 

No que concerne à matéria em causa, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), no 

exercício da sua atividade e ao abrigo das suas atribuições e competências, tinha 

vindo já a consolidar o seu entendimento – sobretudo através da sua Recomendação 

n.º 1/2014, relativa às práticas publicitárias dos prestadores de cuidados de saúde –, e 

promovido a correção de comportamentos de prestadores de cuidados de saúde, 

sempre com o propósito de assegurar o direito de acesso livre e esclarecido dos 

utentes aos serviços de saúde. 

Não obstante, o Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, veio agora fixar os 

princípios e as regras legais a que devem obedecer as práticas de publicidade em 

saúde, desenvolvidas por quaisquer intervenientes lato sensu, determinando a 

proibição de alguns tipos de publicidade, e sancionando com contraordenação as 

infrações ao regime jurídico assim instituído. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º e no artigo 10.º do sobredito diploma 

legal, compete à ERS a fiscalização, a instrução dos processos de contraordenação e 

a aplicação das sanções aí previstas, bem como a definição de elementos relevantes 

para aferir da legalidade da publicidade em saúde. 

Especificamente quanto ao artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, este concede 

competências à ERS para definir os elementos de identificação para efeitos do 

disposto no n.º 1 do seu artigo 4.º e os elementos previstos no n.º 1 do seu artigo 5.º. 

Ora, de entre os instrumentos jurídicos descritos no artigo 17.º dos Estatutos da ERS, 

anexos ao Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, a opção pela aprovação de um 

regulamento com eficácia externa permitirá fixar limites concretos à informação contida 

numa mensagem publicitária, quer no que respeita aos elementos de identificação 

do(s) interveniente(s) a favor de quem a prática de publicidade em saúde é efetuada, 

quer no que respeita a todos os elementos considerados adequados e necessários 



para a sua completa compreensão por parte dos utentes, conferindo, assim, maior 

certeza e segurança jurídica a todos os intervenientes que desenvolvam uma prática 

publicitária em saúde no mercado e maior proteção aos direitos dos utentes à proteção 

da saúde, à segurança dos atos e serviços e à informação. 

Em face do exposto, considerando o preceituado no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

238/2015, de 14 de outubro, e na alínea a) do artigo 17.º dos Estatutos da ERS, 

apresenta-se infra o projeto de regulamento sobre práticas de publicidade em saúde, 

convidando-se o Governo, as empresas e as associações específicas de utentes de 

cuidados de saúde, as associações de consumidores de caráter 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 30 dias, de 6 de maio a 20 de junho de 2016. 

As respostas e contributos a esta consulta pública devem ser remetidos para a ERS, 

de preferência, para o endereço de correio eletrónico consultapublica@ers.pt, 

devendo ser indicado no assunto no assunto “Consulta Pública n.º 1/2016 – Projeto 

de Regulamento Práticas de Publicidade em 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. 

 


