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PARECER DA ERS SOBRE A 

OPERAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO COM A REFERÊNCIA 

CCENT 9/2018 – ALBIMED/IMI 

(versão não confidencial)1 

 

1. Introdução 

Por ofício recebido em 9 de fevereiro de 2018, a Autoridade da Concorrência (AdC) 

solicitou à Entidade Reguladora da Saúde (ERS) parecer sobre a operação de 

concentração com a referência Ccent 9/2018 – Albimed/IMI. A operação consiste na 

aquisição por parte da Albimed – Cuidados Médicos, Unipessoal, Lda do controlo 

exclusivo da IMI – Imagens Médicas Integradas, S.A. As partes envolvidas na 

operação de concentração têm a seu cargo a gestão de estabelecimentos prestadores 

de serviços de saúde que se encontram sujeitos à regulação setorial da ERS. 

A solicitação da AdC à ERS ocorre nos termos do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 

19/2012, de 8 de maio, segundo o qual “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”. 

A elaboração deste parecer vai ainda ao encontro do objetivo da ERS de “promover e 

defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, em colaboração com a 

Autoridade da Concorrência na prossecução das suas atribuições relativas a este 

setor”, nos termos da alínea f) do artigo 10.º dos seus estatutos, aprovados pelo 

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

                                                 
1
 A versão não confidencial deste parecer distingue-se da versão confidencial na apresentação 

de algumas informações sobre quotas de mercado e valores dos índices de concentração, 
substituindo-se os valores concretos por intervalos, e de algumas informações quanto à 
estrutura de controlo das empresas envolvidas. 
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2. Descrição das empresas envolvidas 

A adquirente, sociedade designada por Albimed – Cuidados Médicos, Unipessoal, Lda 

(doravante Albimed, adquirente ou notificante), com número de pessoa coletiva (NIPC) 

502832770 e registada no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados da 

ERS (SRER) sob o número 17316, dedica-se, nos termos da notificação da operação 

de concentração, à prestação de serviços nas áreas de diagnóstico por imagem, ou 

imagiologia, serviços complementares de diagnóstico na área de cardiologia e análises 

clínicas. 

Conforme se descreve na página 6 da versão confidencial da notificação da operação 

de concentração, a “Albimed, uma sociedade integrada no Grupo Affidea […] atua nas 

áreas de imagiologia, serviços complementares de diagnóstico na área da cardiologia 

e análises clínicas. Em particular, em Portugal o grupo detém 12 clínicas médicas, 

duas das quais são policlínicas, e quatro laboratórios centrais de análises clínicas 

(com mais de 250 postos de colheita).” 

Em complemento, o anexo 1.2.5.(i) da notificação revela que o Grupo Affidea detém 

100% do capital de cada uma das seguintes entidades: 

- Albimed - Cuidados Médicos, Unipessoal, Lda. 

- C.R.T. - Centro de Radiologia de Tomar, Unipessoal, Lda. (Tomar)  

- C.R.T. - Centro de Radiologia de Tomar, Unipessoal, Lda. (Entroncamento)  

- CDI - Clínica de Diagnóstico pela Imagem, S.A.  

- CEME - Centro de Exames Radiológicos e Ecográficos, Unipessoal, Lda.  

- Dr. Mesquita Guimarães (Filho) & Associados - CREAR, S.A.  

- Duarte João & Jorge, Unipessoal, Lda. 

- Imaset - Clínica Imagiológica de Setúbal, Lda. 

- Imavida - Clínica de Diagnóstico da Baixa da Banheira, Unipessoal, Lda.  

- Manuel Esteves & Luís Frazão, Lda.  

- ULTRASONO - Radiologia, Unipessoal, Lda.  

- Ressonância Magnética - Soc. de Diagnóstico e Investigação, S.A.  
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- Laboratório de Análises Clínicas Fernão Magalhães, Lda. 

- Hormofuncional - Centro de Homonologia Funcional, Lda. 

- Alves & Duarte, Lda. 

- Hemobiolab - Laboratórios de Análises Clínicas, Lda. 

De acordo com os dados do SRER, a Albimed - Cuidados Médicos, Unipessoal, Lda. 

opera com o CAE “85145 Outras actividades de saúde humana, n.e.”. 

Por seu turno, a adquirida na operação projetada é a IMI – Imagens Médicas 

Integradas, S.A. (doravante IMI ou adquirida), com NIPC 501721037 e registada no 

SRER da ERS sob o número 12227.  

Conforme se descreve na página 9 da versão confidencial da notificação da operação 

de concentração, a IMI “é uma empresa ativa na área de diagnóstico por imagem, 

imagiologia (em particular, nas áreas de radiologia, neurorradiologia), e, apesar de em 

menos medida, de serviços complementares de diagnóstico na área de cardiologia. 

Mais concretamente, conforme se refere na página 9 da notificação, a IMI é 

atualmente detida pela 3T Portugal, SGPS, S.A. que detém, por sua vez, controlo das 

seguintes sociedades, também ativas nas áreas de diagnóstico e imagem: 

- Cediagno - Centro Diagnóstico Ecográfico, Unipessoal, Lda.  

- CEDIMA - Centro de Imagiologia Médica, S.A.  

- IMRM - Imagens Médicas Por Ressonância Magnética, Unipessoal, Lda. e  

- SMDI - Serviços Médicos de Diagnóstico Pela Imagem, S.A. 

 

3. Análise concorrencial 

Em termos de metodologia, a avaliação concorrencial da ERS segue, em linhas gerais, 

os princípios adotados pela Comissão Europeia, recorrendo-se à definição de 

mercados relevantes e ao estudo da estrutura dos mercados.2 Por conseguinte, o 

                                                 
2
 Os princípios da Comissão Europeia estão vertidos na Comunicação 97/C 372/03, publicada 

no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 372/5, de 9 de dezembro de 1997 e na Comunicação 
2004/C 31/03, publicada no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 31, de 5 de fevereiro de 
2004. Estes princípios são semelhantes aos de outras agências que avaliam a concorrência 
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estudo do impacto da operação projetada na dinâmica concorrencial dos mercados é 

feito neste parecer a partir da análise da estrutura dos mercados relevantes e das 

alterações nessa estrutura que deverão resultar da operação de concentração. Atenta 

a influência da estrutura dos mercados no comportamento dos operadores, tem-se em 

vista a obtenção de uma indicação indireta da provável performance dos mercados. 

 

3.1. Definição dos mercados relevantes 

A prestação de serviços de saúde, globalmente considerada, constitui um setor de 

atividade multifacetado e multidisciplinar, que engloba um largo e heterogéneo 

conjunto de serviços como, por exemplo, os cuidados de saúde médicos e de 

enfermagem, e as técnicas de diagnóstico e de terapêutica, que são orientados para 

necessidades de saúde específicas, visando atingir diferentes objetivos e que seguem 

processos produtivos distintos. 

Se, por um lado, a diversidade de natureza dos serviços pode refletir-se na formação 

dos vários mercados de serviços de saúde, por outro lado, ela leva ao surgimento de 

empresas multiproduto que abarcam um grande número e variedade de serviços, 

aproveitando relações de complementaridade do lado da procura e economias de 

gama na produção. Daí ser necessário, como primeiro passo para se proceder à 

avaliação dos potenciais impactos concorrenciais de uma operação de concentração 

envolvendo prestadores de serviços de saúde, proceder a uma clara identificação dos 

mercados de prestação de serviços de saúde que potencialmente serão afetados e 

que, por isso, se deve considerar como relevantes para a análise a efetuar.3 

A identificação dos mercados relevantes exige que se delimite o âmbito dos 

produtos/serviços dos mercados e, simultaneamente, os limites geográficos desses 

mercados. É do cruzamento das delimitações ao nível do produto/serviço e ao nível da 

área geográfica que resulta a definição de mercados relevantes. 

 

                                                                                                                                               
nos mercados e em operações de concentração, tais como a Competition & Markets Authority 
(Reino Unido) e a Federal Trade Commission e o United States Department of Justice (Estados 
Unidos da América). 
3
 Este primeiro passo coaduna-se com o disposto na alínea a) do artigo 16.º dos estatutos da 

ERS, a qual define como sua incumbência, para efeito do seu objetivo regulatório de defesa da 
concorrência, a identificação dos “mercados relevantes que apresentam características 
específicas setoriais”. 
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3.1.1. Mercado relevante do produto 

Atendendo à descrição da atividade no setor da saúde das sociedades adquirente e 

adquirida da operação projetada, contida no anterior capítulo do presente parecer, 

deve focar-se a delimitação dos mercados relevantes do produto nas áreas em que há 

sobreposição entre as duas partes, na medida em que apenas nesses mercados se 

perspetiva que a operação se consubstancie num crescimento de quota de mercado 

de um dos operadores (o operador resultante da concentração). Nos demais mercados 

relevantes em que apenas uma das partes está presente, o resultado imediato e 

previsível da operação será uma mera transferência de quota de mercado de um 

operador para outro. 

Com efeito, as áreas do setor da saúde em que a adquirente e a adquirida têm 

simultaneamente atividade, e nas quais são presentemente (antes da concentração) 

concorrentes, são – nos termos utilizados na notificação – as áreas da imagiologia e 

dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) de cardiologia. 

Interessa, assim, delimitar de forma mais concreta os mercados em que tais serviços 

são prestados. 

Para efeitos de definição de mercado relevante do produto, importa reconhecer que as 

restrições à atuação dos operadores decorrem das condições de substituibilidade do 

lado da procura e de substituibilidade do lado da oferta. A substituibilidade do lado da 

procura dita que se defina o mercado relevante do produto como o conjunto de todos 

os produtos e/ou serviços que o consumidor considera substituíveis em virtude das 

suas características, preço ou uso pretendido. 

Na análise da substituibilidade da oferta, deve-se verificar se os processos produtivos 

de diferentes produtos/serviços partilham tecnologias semelhantes e, assim, resultam 

de uma única estrutura produtiva. Todos os produtos/serviços que podem, sem grande 

esforço de adaptação da tecnologia de produção e sem qualquer aumento significativo 

de investimentos ou custos suplementares, ser produzidos com o mesmo processo 

produtivo, devem ser considerados pertencentes a um mesmo mercado de produto, 

mesmo que os diferentes tipos de produto/serviço não sejam substituíveis para os 

consumidores.4 

                                                 
4
 Neste sentido, veja-se, por exemplo, a Comunicação da Comissão Europeia, relativa à 

definição de mercados relevantes, nos termos da qual se refere sobre a substituibilidade do 
lado da oferta que “mesmo se, para um determinado cliente final ou grupo de consumidores, as 
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Sem prejuízo da relevância de uma análise económica detalhada às estruturas 

produtivas, a definição do mercado do produto pelo lado da substituibilidade da oferta 

pode atender às definições que se encontram no setor ao nível contratual, que 

delimitam o leque de serviços a prestar pelos operadores em determinado segmento 

do mercado (por exemplo, cláusulas contratuais, tabelas de preços, etc.). Tais 

enquadramentos fornecem informações sobre os métodos/processos produtivos 

adotados na prestação de serviços e os recursos humanos, que podem ser utilizadas 

com vista à definição do mercado relevante do produto. 

A substituibilidade do lado da oferta releva sobretudo em mercados onde os 

operadores não circunscrevem o exercício da sua atividade apenas a um produto, 

antes se apresentando como empresas multiproduto, abarcando os mais frequentes 

produtos em cada subcategoria ou mercado. 

Por sua vez, para a identificação das gamas específicas a reunir no mercado, pode 

recorrer-se às definições que se encontram no setor, quer ao nível contratual, quer ao 

nível de especificações de qualidade que possam estar estabelecidas. 

Particularmente, no setor da saúde existe a necessidade de definir/distinguir 

corretamente os serviços para efeitos contratuais (clausulados das convenções, etc.), 

e para efeitos de licenciamento dos prestadores de cuidados de saúde (legislação do 

licenciamento e Manuais de Boas Práticas).  

No caso em apreço, importa desde logo ter em conta que se designa por imagiologia 

médica o conjunto de técnicas de diagnóstico e investigação que fornecem ao médico 

uma imagem visual das diversas partes do corpo humano. Segundo várias definições, 

a imagiologia compreende a radiologia convencional (radiação X), a ecografia (ultra-

sons), a tomografia axial computorizada, a ressonância magnética e as técnicas 

ligadas à medicina nuclear, como a tomografia de emissão de positrões.5 

Ora, recorrendo-se às tabelas de preços a praticar pelo SNS, aprovados pela Portaria 

n.º 207/2017, de 11 de julho, constata-se que a área de MCDT de radiologia 

compreende um total de 398 técnicas distribuídas pelas categorias de técnicas 

                                                                                                                                               
diferentes qualidades [do produto] não forem substituíveis, essas diferentes qualidades serão 
reunidas no âmbito de um único mercado do produto, desde que a maioria dos fornecedores 
esteja em condições de oferecer e vender as diversas qualidades de imediato e na ausência de 
qualquer aumento significativo dos custos” – cf. parágrafo 21 da Comunicação 97/C 372/03, 
publicada no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 372/5, de 9 de dezembro de 1997. 
5
 Definições de Freitas e Costa, M., (2005), “Dicionário de termos médicos”, Porto Editora, e 

Manuila, L., Manuila, A., Lewalle, P. e Nicoulin, M., (2004), “Dicionário Médico (3.ª ed. Revista e 
actualizada)”, CLIMEPSI Editores, adaptação e revisão da ed. Portuguesa por Falcato, J. A.. 
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radiologia convencional, ecografia, tomografia computorizada, ressonância magnética, 

angiografia diagnóstica, procedimentos de intervenção e osteodensitometria. 

Sendo assim, tendo em conta os princípios metodológicos de definição de mercados 

relevantes, designadamente o argumento da substituibilidade do lado da oferta, define-

se um mercado relevante do produto, para efeitos da avaliação da operação de 

concentração, como abarcando os operadores que prestam os serviços 

constantes das tabelas de preços do SNS da área de radiologia.6 7 

Adicionalmente, e seguindo-se raciocínio similar para o caso dos exames de 

cardiologia, tendo em conta as tabelas de preços a praticar pelo SNS, aprovadas pela 

Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, a área de cardiologia é identificada nas tabelas 

de MCDT e inclui, concretamente, um total de 102 atos distribuídos pelas categorias 

de atos terapêuticos (43 atos), atos de diagnóstico (52 atos) e diversos (sete atos). Os 

atos terapêuticos estão distribuídos pelas subcategorias de terapêutica farmacológica, 

cardiologia de intervenção e arritmologia de intervenção, enquanto os atos de 

diagnóstico subdividem-se em electrocardiologia, ecocardiografia, cateterismo 

cardíaco, estudos eletrofisiológicos intracardíacos e outros estudos. Os atos diversos 

incluem, por exemplo, a reanimação cardiorrespiratória, a interrupção de disritmia por 

pacing elétrico e a implantação de registador de eventos. 

Sendo assim, na medida em que essa lista de técnicas constitui todo o universo de 

MCDT admitido pelo SNS e passível de subcontratação ao setor privado, e tendo em 

conta os princípios metodológicos de definição de mercados relevantes, um outro 

mercado relevante do produto, para efeitos da análise da operação de concentração 

pode definir-se como o conjunto de exames e terapêuticas constantes desta 

tabela da área de cardiologia.8 

                                                 
6
 Esta delimitação de mercado relevante do produto foi já definida pela ERS no âmbito do 

parecer de “Avaliação Concorrencial dos Mercados de Serviços de Radiologia”, realizado em 
setembro de 2016, em resposta a solicitação da ACSS nos termos dos n.

os
 2 e 3 do artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, que estabelece o regime jurídico das 
convenções do SNS. 
7
 Note-se que na definição apresentada de imagiologia médica incluía-se, para além do 

universo de técnicas delimitado na área da radiologia das tabelas do SNS, a área da medicina 
nuclear. Esta área deve destacar-se como um mercado do produto distinto, na medida em que 
abarca técnicas que exigem recursos humanos e físicos dedicados e diferenciados das 
restantes áreas incluídas na imagiologia. Todavia, esse mercado não é aqui analisado uma vez 
que os operadores envolvidos na concentração não prestam serviços de medicina nuclear. 
8
 Esta delimitação de mercado relevante do produto foi já definida pela ERS no âmbito do 

parecer de “Avaliação Concorrencial dos Mercados de Serviços de Cardiologia”, realizado em 
junho de 2016, em resposta a solicitação da ACSS nos termos dos n.

os
 2 e 3 do artigo 4.º do 
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3.1.2. Mercado geográfico relevante 

No que se refere à definição do mercado relevante na sua dimensão geográfica, 

considera-se a área geográfica na qual as empresas intervêm na oferta dos 

produtos/serviços relevantes, onde as condições de concorrência são suficientemente 

homogéneas, e que se pode distinguir de outras áreas geográficas em virtude de 

diferentes condições. Assim, trata-se de definir uma área territorial onde as condições 

de concorrência do produto/serviço relevante são similares para todos os operadores 

económicos. Possíveis mercados relevantes geográficos podem ser confirmados 

através de uma análise das características da procura, com o intuito de se determinar 

se as empresas localizadas em áreas diferentes constituem pontos de oferta 

alternativos para os consumidores. Tal análise implica reunir informação sobre os 

padrões de compra dos consumidores e identificação das suas preferências regionais. 

Um método que permite a identificação de áreas geográficas que refletirão os padrões 

de compra dos consumidores e a identificação das suas preferências é o das áreas de 

influência, que define a fronteira de cada mercado geográfico com base na distância 

ou do tempo de viagem máximo que a maioria dos consumidores aceita viajar até aos 

pontos de oferta, tendo em conta o transporte na rede viária e velocidades médias. 

Em geral, as fronteiras das áreas de influência são definidas com base numa 

referência de tempo máximo de viagem, pelo que, se a maioria dos clientes se localiza 

a x minutos de viagem de cada um dos pontos de oferta, deverão ser definidas áreas 

de influência (ou isócronas) de x minutos desses pontos de oferta. Assim, pode-se 

definir como mercado geográfico relevante as áreas de influência dos 

estabelecimentos das empresas em questão na análise concorrencial. É nestas 

regiões que as empresas concorrem com outras pelos utentes ali residentes.9  

Para se delimitar as fronteiras das áreas de influência, pode-se recorrer a referências 

existentes de tempos máximos de deslocação.10 Tendo em conta essas referências e, 

                                                                                                                                               
Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, que estabelece o regime jurídico das convenções 
do SNS. 
9
 Em particular, tendo em conta uma operação de concentração projetada envolvendo dois 

operadores, a concorrência entre os dois ocorre na intersecção das áreas de influência dos 
seus estabelecimentos, na medida em que esta demarca a região em que os dois operadores 
têm quota de mercado, conjuntamente. 
10

 Referências de tempos máximos de viagem recomendadas pelo GMENAC (Graduate 
Medical Education National Advisory Committee), comité criado pelo governo dos Estados 
Unidos da América, e definidas em artigos de análises de acesso na literatura, são, por 
exemplo, 30 minutos para cuidados de saúde primários, serviços de urgência/emergência e 
cuidados médicos gerais de adultos e crianças; 45 minutos para cuidados de obstetrícia; e 90 
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ainda, os exercícios realizados pela própria ERS em diversos estudos11, define-se 

como mercado geográfico relevante para a operação de concentração em apreço as 

áreas de influência de 30 minutos dos estabelecimentos prestadores em causa. 

Sem prejuízo desta definição e da realização das avaliações com base em áreas de 

influência de 30 minutos, os resultados são apresentados por NUTS III, por ser prática 

comum, também em anteriores pareceres da ERS12, devendo alertar-se, contudo, para 

as seguintes limitações de avaliações realizadas tendo por base unicamente as NUTS 

III, ou seja, sem áreas de influência: 

(i) Ignoram qualquer variação intrarregional na tensão concorrencial entre os 

operadores, decorrente das diferenças de distância que os utentes 

precisam de percorrer no interior das regiões, tendo em conta a localização 

das suas residências e dos prestadores. Com efeito, avaliações realizadas 

com base em regiões administrativas ou para fins estatísticos não 

permitem a distinção entre grandes e pequenas distâncias no interior das 

regiões, não refletindo a reconhecida preferência global dos utentes por 

estabelecimentos mais próximos de si, em função de tempos de viagem e 

custos de transporte mais baixos. 

(ii) Ignoram fluxos de utentes que cruzam as suas fronteiras, desconsiderando 

assim pressões concorrenciais exercidas entre prestadores localizados em 

regiões distintas, mesmo que estejam muito próximos entre si. 

(iii) Produzem resultados específicos para as regiões, pelo que alterações das 

suas fronteiras ou a escolha de outras áreas geográficas implicarão a 

                                                                                                                                               
minutos para intervenções cirúrgicas gerais ou cuidados de saúde hospitalares (vide Hughes, 
J. G., Budetti, P. P., Chapman, D. D., Cramblett, H. G., Mathies, A. W., Meyer, B. P., Seidel, H., 
Slungaard, R. K., Connelly, J. P., & Bornstein, S. L. (1981). Critique of the Final Report of the 
Graduate Medical Education National Advisory Committee. Pediatrics, 67(5), 585-596; Fortney, 
J., Rost, K., & Warren, J. (2000). Comparing Alternative Methods of Measuring Geographic 
Access to Health Services. Health Services & Outcomes Research Methodology, 1(2), 173-184; 
e Polzin, P., Borges, J., & Coelho, A. (2014). An extended kernel density two-step floating 
catchment area method to analyze access to health care. Environment and Planing B: Planing 
and Design, 41(4), 717-735). 
11

 Veja-se, por exemplo, o estudo do “Acesso, Concorrência e Qualidade no Setor 
Convencionado com o SNS: Análises Clínicas, Diálise, Medicina Física e Reabilitação e 
Radiologia” ou o “Estudo sobre a Concorrência no Setor da Prestação de Serviços de Medicina 
Física e de Reabilitação”, ambos disponíveis em www.ers.pt. Note-se, ainda, o estudo da ERS 
“O Setor da Prestação de Serviços de Análises Clínicas”, de 2015, que refere o estudo 
empírico realizado pela ERS dos fluxos de 3.247 utentes dos serviços de análises clínicas. 
Com base no teste de Elzinga-Hogarty, identificando as áreas que concentram pelo menos 85 
a 90% dos seus utentes, foi possível identificar que um limite de tempo máximo de deslocação 
em estrada adequado para definir o alcance dos serviços e as fronteiras das áreas de 
influência dos estabelecimentos seria de 30 minutos. 
12

 Vide pareceres anteriores publicados em www.ers.pt. 
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obtenção de resultados diferentes, mesmo sem ter havido mudança nas 

distribuições geográficas, nas capacidades produtivas ou nos volumes de 

negócios dos estabelecimentos, nem qualquer concentração de 

empresas.13 

 

3.1.3. Natureza dos concorrentes 

Os mercados da prestação de serviços de saúde são regulados e enquadrados por 

regras de determinação prévia de formas de acesso a tais serviços. A composição dos 

prestadores de serviços de saúde que, relativamente a um concreto serviço 

necessitado por um utente, em dado momento e em local específico, se encontrarão 

em tensão concorrencial, será variável em função das condições de acesso do utente. 

Quanto a esta matéria, coloca-se a questão de saber se os operadores privados se 

encontram em concorrência com os operadores públicos numa extensão que 

influencie de forma relevante o funcionamento e o desempenho dos mercados. 

Tendo em consideração os mercados relevantes de produto aqui em estudo, pode 

verificar-se que estão em causa serviços (concretamente, MCDT) que na rede pública 

de cuidados de saúde estão disponíveis na sua quase totalidade nos hospitais do 

SNS.  

Ora, recorde-se aqui que a posição tomada pela ERS nos pareceres emitidos em 

resposta a solicitações anteriores da AdC, no âmbito da análise de operações de 

concentração, é de que “os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em que se 

incluem os hospitais operados em regime de Parceria Público-Privada (PPP), [são] 

excluídos da análise, por se considerar poderem constituir um mercado à parte, devido 

essencialmente às diferentes condições de acesso aos cuidados de saúde”, e no 

mesmo sentido, que “a avaliação estrutural dos mercados dev[ia] excluir os hospitais 

                                                 
13

 As fronteiras das NUTS III têm sofrido diversas alterações ao longo do tempo desde a sua 
definição na legislação portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de fevereiro, sujeitando os 
resultados de uma análise concorrencial baseada nestas regiões a possíveis alterações 
repentinas, mesmo sem a ocorrência de qualquer alteração real na estrutura de mercado.  
A divisão regional em NUTS utilizada neste parecer é a que está em vigor desde 2015. Tendo 
sido instituída pelo Regulamento (UE) n.º 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, esta 
divisão compreende alterações nas NUTS de nível III que passaram a ter limites territoriais no 
Continente coincidentes com os limites das entidades intermunicipais definidos na Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
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de natureza pública, por estes não exercerem uma pressão concorrencial direta sobre 

os operadores não públicos”.14 

Embora os hospitais do SNS não estejam impedidos de atender utentes em situações 

ao abrigo de financiadores que não o próprio SNS, tais situações têm um peso 

diminuto. A título exemplificativo, tendo por base dados do número de doentes 

tratados em internamento nos hospitais do SNS em 2016, verifica-se que em cerca de 

95% dos casos o financiamento tem origem no SNS. Por sua vez, no caso dos 

prestadores não públicos, o acesso por utentes ao abrigo de cobertura do SNS está 

limitado aos serviços de saúde definidos nos acordos ou convenções que os 

prestadores celebraram com o SNS mas, mesmo nesses casos, o fluxo de acesso aos 

serviços faz-se de forma distinta daquele que é o mecanismo de acesso aos hospitais 

do SNS. 

Com efeito, o procedimento de acesso aos serviços públicos e privados é distinto, uma 

vez que os fluxos de utentes aos hospitais do SNS decorrem, em larga medida, da 

necessária referenciação feita a partir da rede pública de cuidados de saúde primários. 

Já no caso dos estabelecimentos privados, existe uma multiplicidade de canais em 

que o acesso por parte dos utentes pode ser direto, como é o caso dos cuidados com 

financiamento por seguros de saúde, por subsistemas de saúde ou por pagamentos 

diretos. 

Nas situações em que o acesso a prestadores privados integrados na rede nacional de 

prestação de cuidados de saúde se faz no âmbito das convenções do SNS, a origem é 

igualmente uma referenciação por parte da rede pública de cuidados de saúde 

primários; todavia, o mecanismo acionado é distinto do caso da referenciação para 

hospitais do SNS e não se permite aos utentes o exercício de uma opção entre o 

recurso à rede de prestadores convencionados ou aos hospitais do SNS. Aliás, o 

regime jurídico das convenções do SNS, estabelecido no Decreto-Lei n.º 139/2013, de 

9 de outubro, estabelece inequivocamente que a contratação de convenções obedece 

ao princípio da “complementaridade, destinando-se a sua celebração a colmatar as 

necessidades do SNS quando este, de forma permanente ou esporádica, não tem 

capacidade para as suprir” (cf. alínea b) do n.º 1 artigo 2.º).  

                                                 
14

 São exemplos os pareceres sobre as operações de concentração com referências Ccent 
58/2012 – AMIL Participações/HPP, Ccent 23/2014 – José de Mello Saúde/Espírito Santo 
Saúde, Ccent 18/2015 – José de Mello Saúde/Hospital Privado de Santarém, Ccent 28/2016 – 
Lusíadas/Clínica de Santa Tecla, Ccent 29/2016 – Lusíadas/CLISA e Ccent 21/2017 – Luz 
Saúde/British Hospital. 
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Assim, a ERS considera que os estabelecimentos do SNS não estão em concorrência 

efetiva com os estabelecimentos não públicos que aqui relevam para a avaliação 

concorrencial. 

 

3.1.4. Mercados relevantes considerados 

Em conclusão, do cruzamento da definição de mercado de produto e de mercado 

geográfico, e da natureza dos operadores, resultou a seguinte definição de mercados 

relevantes para a análise da operação de concentração projetada: 

 Mercados de serviços de radiologia em áreas geográficas correspondentes a 

30 minutos de viagem, prestados por operadores privados; 

 Mercados de serviços de MCDT de cardiologia em áreas geográficas 

correspondentes a 30 minutos de viagem, prestados por operadores privados. 

 

3.2. Impacto da operação: concentração dos mercados e potencial 

dominância 

3.2.1. Métodos e critérios de análise 

Acompanhando de perto a comunicação da Comissão Europeia sobre as “Orientações 

para a apreciação das concentrações horizontais nos termos do regulamento do 

Conselho relativo ao controlo das concentrações de empresas”15, a análise realizada 

considera os níveis de quotas de mercado e o Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) 

como indicações úteis acerca da estrutura de mercado e da importância relativa, em 

termos de concorrência, das partes na concentração e dos seus concorrentes. Para 

além destes indicadores, este parecer inclui a avaliação da existência de posição de 

mercado potencialmente dominante. 

 

 

                                                 
15

 Comunicação 2004/C 31/03, publicada no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 31, de 5 de 
fevereiro de 2004. 
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Índice de Herfindahl-Hirschman 

O IHH fornece uma indicação da pressão concorrencial nos mercados, podendo 

concluir-se sobre a concentração nos mercados com base nos níveis absolutos do IHH 

(vide quadro 1).  

 

A versão estendida do IHH, que se apresenta no quadro 2 e cujos cálculos se baseiam 

em áreas de influência, permite o cálculo do IHH para unidades geográficas pequenas 

(áreas dos códigos postais) e, consequentemente, a obtenção de resultados com 

maior nível de detalhe geográfico na avaliação concorrencial. A utilização desta versão 

faz mais sentido em setores – como o da prestação de cuidados de saúde –, em que 

os consumidores precisam de se deslocar até aos pontos de oferta para obter os 

produtos/serviços que desejam ou necessitam, ou seja, nos setores em que a 

localização dos pontos de oferta é uma importante variável concorrencial para atração 

de consumidores e consequente manutenção ou ganho de quota de mercado.16
 

                                                 
16

 Sobre a versão estendida do IHH, vide Polzin, P., Borges, J., & Coelho, A. (2016). A decision 
support method to identify target geographic markets for health care providers. Papers in 
Regional Science, 95(4), 843-863.  

    ∑  
 

 

   

   

Quadro 1 – Cálculo do Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) 

O IHH é uma medida absoluta da concentração dos mercados, calculada com base nas 

quotas de mercado das empresas, representada matematicamente pela fórmula 

em que: 

   é o número de empresas a operar no mercado; e 

    é a quota de mercado da empresa i. 

Teoricamente, este índice varia entre 0, mercado perfeitamente concorrencial, e 1, 

monopólio (habitualmente, este índice é apresentado como resultado do cálculo com quotas 

de mercado na base 100, variando assim entre 0 e 10.000). Na prática, o valor mínimo, 

dada a estrutura do mercado, é    , ou         . 
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De acordo com as referidas orientações da Comissão Europeia, um IHH inferior a 

1.000 indica que é pouco provável a identificação de preocupações em termos de 

concorrência de tipo horizontal no mercado. Por outro lado, um IHH superior a 2.000 já 

seria indicativo de uma concentração substancial no mercado. Para a apreciação de 

concentrações horizontais, a Comunicação 2004/C 31/03 estabelece que “[é] pouco 

provável que a Comissão identifique preocupações em termos de concorrência de tipo 

horizontal num mercado com um IHH, após a concentração, inferior a 1.000”, e ainda 

que “[é] também pouco provável que a Comissão identifique preocupações em termos 

de concorrência de tipo horizontal numa concentração com um IHH, após a 

concentração, situado entre 1.000 e 2.000 e com um delta inferior a 250, ou numa 

concentração com um IHH, após a concentração, superior a 2.000 e com um delta 

inferior a 150”17 (vide, respetivamente, parágrafos 19 e 20 da comunicação), exceto, 

no que tange às quotas de mercado, quando “uma das partes na concentração possui 

uma quota de mercado anterior à concentração igual ou superior a 50%” (vide alínea f) 

do parágrafo 20). 

                                                 
17 O delta refere-se à variação no IHH e constitui um valor aproximado da variação na 
concentração do mercado resultante da operação de concentração. 

    
  ∑[ ∑     (        )

  {        }

]

 
 

   

   

Quadro 2 – Cálculo do IHH (versão estendida) 

em que: 

     
  é a versão estendida do IHH calculada para uma unidade geográfica pequena 

  (uma área de código postal de quatro dígitos, por exemplo); 

   refere-se aos grupos empresariais detentores dos estabelecimentos (    é o 

maior grupo,     é o segundo maior grupo, e assim por diante, até    , que é o 

grupo mais pequeno a concorrer no mercado); 

 ∑     (        )  {        }
 é a quota de mercado do grupo  , com as áreas de 

influência dos seus estabelecimentos localizados em   a abrangerem a unidade 

geográfica   até um limite de tempo de viagem em estrada     ; e 

  (        ) é uma função de proximidade (quártica), aplicada para conferir maior 

peso às distâncias mais pequenas e menor peso às distâncias maiores, de forma a 

refletir o efeito das distâncias na atração dos utentes no interior das áreas de 

influência. 
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Por conseguinte, isto implica que a identificação de preocupações concorrenciais com 

base em quotas de mercado e no IHH será mais provável nos casos em que (i) o delta 

for igual ou superior a 250, se o IHH após a concentração se situar entre 1.000 e 

2.000; (ii) o delta for igual ou superior a 150, se o IHH após a concentração for 

superior a 2.000; ou (iii) se, já antes da concentração, uma das partes possuir uma 

quota de mercado igual ou superior a 50%.18 

Identificação de potencial dominância 

Ainda de acordo com as orientações da Comissão Europeia, “uma quota de mercado 

especialmente elevada – 50% ou mais – pode, em si mesma, constituir um elemento 

de prova de existência de uma posição dominante”, embora também se possa 

determinar que “as concentrações que levam a quotas de mercado situadas entre 40% 

e 50% e, nalguns casos, inferiores a 40%, conduzem à criação ou reforço de uma 

posição dominante”, podendo resultar em entraves significativos à concorrência 

efetiva. 

Embora a obtenção de posição dominante não seja proibida por lei, o abuso de 

posição dominante é proibido, e não devem ser autorizadas “concentrações de 

empresas que sejam suscetíveis de criar entraves significativos à concorrência efetiva 

no mercado nacional ou numa parte substancial deste, em particular se os entraves 

resultarem da criação ou do reforço de uma posição dominante” (cf. n.º 1 do artigo 11.º 

e n.º 4 do artigo 41.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio). Sendo assim, para se estimar 

o risco de entraves resultantes da criação ou do reforço de uma posição dominante, e 

na ausência de uma definição legal de uma quota de mercado de referência que 

permita a identificação de uma posição dominante, recorre-se a um método que 

calcula um limite de quota de mercado a partir do qual se pode determinar se a 

empresa de maior quota no mercado relevante tem posição potencialmente dominante 

(ou potencial dominância). Esta identificação é feita com base nas duas maiores 

quotas de mercado, como descrito no quadro 3.  

                                                 
18

 A utilização destes critérios para se concluir sobre os impactos concorrenciais da operação 
de concentração projetada faz-se assumindo o pressuposto de que, para o cálculo do delta, 
tudo o resto se mantém constante, ou seja, o número de estabelecimentos e a sua capacidade 
produtiva não se alteram, e não há entrada nem saída de concorrentes nos mercados. 
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Concretamente, aplica-se a fórmula indica no quadro 3 para as situações ex ante e ex 

post e, de seguida, faz-se uma comparação entre a maior quota identificada em cada 

uma das duas situações e a respetiva quota de referência identificada com o método. 

Deste modo, a criação de posição potencialmente dominante é verificada quando a 

maior quota de mercado é inferior à quota de referência na situação anterior à 

concentração, mas passa a ser superior à referência na situação posterior. Por sua 

vez, há reforço de posição potencialmente dominante quando nas duas situações há 

identificação de posição potencialmente dominante, mas na situação posterior a 

diferença entre a maior quota de mercado e a quota de referência aumenta face ao 

que se verifica na situação inicial.19 

Em conclusão, os métodos e respetivos critérios aplicados na análise empreendida 

para a identificação de problemas concorrenciais decorrentes da operação de 

concentração são, resumidamente, os seguintes: 

 

 

                                                 
19

 Vide Polzin et al. (2016). 

  
   

 

 
{  [[ ∑     (        )

  {        }

]

 

 [ ∑     (        )

  {        }

]

 

]}   

Quadro 3 – Identificação de potencial dominância 

em que: 

   
   é o limite de quota de mercado, a partir do qual o prestador de maior quota tem 

posição potencialmente dominante, calculado para a unidade geográfica  ; 

     refere-se à quota de mercado do grupo empresarial de maior quota, calculada 

para a unidade geográfica  ; 

     refere-se à quota de mercado do grupo empresarial com a segunda maior 

quota, calculada para a unidade geográfica  ;  

  (        ) é a mesma função de proximidade apresentada no quadro 2, com     a 

representar a distância em termos de tempo de viagem em estrada da unidade 

geográfica    até aos estabelecimentos localizados em   e      o tempo máximo de 

viagem que define as fronteiras das áreas de influência dos estabelecimentos. 
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I. Grau de concentração do mercado (critérios das orientações da 

Comissão Europeia para apreciação de concentrações horizontais): 

a) Verificação de delta igual ou superior a 250, se o IHH após a 

concentração se situar entre 1.000 e 2.000; 

b) Verificação de delta igual ou superior a 150, se o IHH após a 

concentração for superior a 2.000; 

c) Identificação dos casos em que, já antes da concentração, uma das 

partes possui uma quota de mercado igual ou superior a 50%. 

II. Outros impactos potenciais (potencial dominância): 

a) Em complemento à análise com base nas quotas de mercado e no IHH, 

com os critérios da Comissão Europeia supra referidos, também são 

avaliadas alterações em termos de potencial dominância, em aplicação 

do método seguido (vide quadro 3). 

Finalmente, o cálculo das quotas de mercado assentou em informação relativa à 

capacidade produtiva – que se pode aferir pelo número de profissionais de saúde, 

disponível no SRER –, dada a indisponibilidade de dados atuais, completos e 

homogéneos de volumes de negócios dos prestadores de cuidados de saúde. Deve 

ressaltar-se que, de acordo com a Comissão Europeia, a capacidade produtiva 

constitui elemento igualmente válido para aferição das posições relativas dos agentes 

económicos no mercado.20 

 

 

 

 

                                                 
20

 Cf. parágrafo 54 da Comunicação 97/C 372/03.Concretamente, as quotas de mercado dos 
operadores foram calculadas com base nas suas capacidades produtivas, aferidas pelos seus 
números de médicos, técnicos e enfermeiros registados no SRER (ou a estimativas, nos casos 
em que os registos não permitem a identificação exata dos números afetos aos serviços 
relevantes). Como salienta a Comissão Europeia, para além do volume de negócios, a 
capacidade produtiva das empresas constitui igualmente elemento válido para aferição das 
posições relativas dos agentes económicos no mercado. 
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3.2.2. Resultados 

Mercado de serviços de radiologia 

Foram identificados no SRER 580 estabelecimentos atuantes no mercado de serviços 

de radiologia, detidos por 386 operadores (dados de 26 de fevereiro de 2018). A figura 

1 apresenta as regiões que identificam o mercado geográfico relevante em que estão 

presentes os operadores envolvidos na operação de concentração 

Figura 1 – Mercado geográfico relevante de serviços de radiologia 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As regiões a vermelho representam a união das áreas de códigos postais que são 

abrangidas pelas áreas de influência de estabelecimentos dos dois operadores ao 

mesmo tempo. Nestas quatro regiões, que se dispersam por quatro NUTS III – Área 

Metropolitana de Lisboa, Médio Tejo, Oeste e Região de Leiria –, há concorrência 

efetiva entre os dois grupos empresariais no mercado de serviços de radiologia, o que 

significa que será ali que os resultados em termos de quotas de mercado, IHH e 

identificação de posição potencialmente dominante se devem alterar com a 

concentração projetada.  

No entanto, comparados os resultados ex ante e ex post é possível identificar 

preocupações em termos concorrenciais decorrentes da operação de concentração 

apenas na pequena região a vermelho na parte central da NUTS III do Oeste, a qual 

se pode identificar na figura 1. Naquela região identifica-se um delta superior a 150, 

com um IHH acima de 2.000 após a concentração, e há criação de posição 

potencialmente dominante por parte da Albimed. 

Por seu turno, este resultado dilui-se quando são considerados resultados agregados 

por NUTS III, por meio de uma média dos IHH das áreas de códigos postais 

ponderada pela população, conforme se verifica na tabela 1. Isto ocorre porque (i) a 

grande maioria dos resultados não aponta para preocupações concorrenciais e (ii) a 

única região onde há resultados com problemas identificados é muito pequena face às 

demais.  

Tabela 1 – Resultados por NUTS III (IHH e delta), mercado dos serviços de 

radiologia 

NUTS III IHH antes IHH depois Delta 

Área Metropolitana de Lisboa [1.000; 2.000] [1.000; 2.000] <20 

Médio Tejo >2.000 >2.000 <10 

Oeste >2.000 >2.000 <10 

Região de Leiria >2.000 >2.000 <10 

 

Mercado de serviços de MCDT de cardiologia 

Quanto ao mercado de serviços de MCDT de cardiologia, foram identificados no SRER 

1.274 estabelecimentos detidos por 975 operadores (dados recolhidos em 13 de 

fevereiro de 2018). 
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A figura 2 identifica as regiões onde os dois grupos atuam neste mercado, bem como, 

a vermelho, onde há concorrência efetiva – em pequenas regiões nas NUTS III do 

Oeste e da Área Metropolitana de Lisboa. 

Figura 2 – Mercado geográfico relevante de serviços de MCDT de cardiologia 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Da análise realizada resulta, no entanto, que nenhum dos critérios adotados para a 

identificação de problemas concorrenciais se verifica. 

A tabela 2 exprime os IHH e delta por NUTS III nas situações ex ante e ex post. 
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Tabela 4 – Resultados por NUTS III (IHH e delta), mercado dos serviços de MCDT 

de cardiologia 

NUTS III IHH antes IHH depois Delta 

Área Metropolitana de Lisboa <1.000 <1.000 <10 

Oeste >2.000 >2.000 <10 

 

4. Conclusões 

Por ofício recebido em 9 de fevereiro de 2018, a AdC solicitou à ERS parecer sobre a 

operação de concentração com a referência Ccent 9/2018 – Albimed/IMI. Analisando a 

estrutura dos mercados relevantes e as alterações nessa estrutura que deverão 

resultar da operação projetada, destaca-se que foi identificado apenas um impacto 

potencial no mercado de serviços de radiologia numa região da NUTS III do Oeste. 

Este impacto é, no entanto, diminuto, uma vez que se confina a uma região muito 

pequena face às demais e a grande maioria dos resultados não aponta para 

preocupações concorrenciais. 

 

 

 


