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Resumo 

 

Nas décadas de 80/90 surgia em Portugal, a Nova Administração Pública - um novo modelo 

de gestão do Estado, de modo a responder às exigências de eficácia, eficiência e qualidade que 

a transição para o novo milénio impunha. Na área da saúde, em particular, do qual este trabalho 

se ocupa, surgiu em 2002 com a aprovação do novo regime de gestão hospitalar.  

A utilização de uma lógica de mercado e instrumentos de gestão privada impôs a necessidade 

do reforço regulatório, encarado como um instrumento necessário e essencial à concretização 

do direito à saúde como um bem essencial a ser protegido. A proteção da saúde como corolário 

dos direitos fundamentais humanos, e por tal, constitucionalmente garantidos, tornou-se numa 

clara exigência, programaticamente efetiva da Nova Administração Pública. 

Assim, este trabalho visa explorar as bases teóricas da regulação em saúde relativamente aos 

seus modelos, objetos e instrumentos, bem como analisar a sua implementação concreta no 

panorama português.  

Atualmente, a discussão parlamentar sobre a alteração da Lei de Bases da Saúde levanta 

questões sobre a regulação e a função da Entidade Reguladora da Saúde, impondo a reflexão 

atenta do papel desta ao longo da sua existência e da sua exigente adaptação no futuro. 

 

Palavras-chave: Nova Administração Pública; Saúde; Gestão; Regulação.  
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Abstract 

 

In the 1980s and 1990s, the New Public Administration appeared in Portugal - a new state 

management model, created in order to meet the requirements of efficacy, efficiency and 

quality that the transition to the new millennium required. Relating health care in particular, 

which this paper refers to, it arose in 2002, with the approval of the new hospital management 

regime. 

The use of a market logic and instruments of private management imposed the need for 

regulatory reinforcement, seen as a necessary and essential instrument for the realization of the 

right to health as an essential good to be protected. The protection of health as a corollary of 

fundamental human rights, and therefore, constitutionally guaranteed, has become a clear, 

programmatically effective requirement of the New Public Administration. 

Thus, this paper aims to explore the theoretical bases of health regulation regarding its models, 

objects and instruments, as well as to analyse its concrete implementation in the Portuguese 

panorama. 

Currently, the parliamentary discussion on the amendment of the Basic Health Law raises 

questions about the regulation and function of the Health Regulatory Entity, requiring a careful 

reflection of its role throughout its existence and its demanding adaptation in the future. 

 

Keywords: New Public Administration; Health; Management; Regulation. 
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A NOVA REGULAÇÃO DA SAÚDE 

- DA TEORIA À PRÁTICA – 

A ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

 

1. EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MODELO 

TRADICIONAL E NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

a) Modelo Tradicional 

A hierarquização do Estado é, em termos clássicos, a base do modelo tradicional de 

administração. Neste modelo, as decisões são apresentadas em sentido descendente, partindo 

de um topo formado por leis e regras, sendo os intervenientes, agentes permanentes, neutrais e 

anónimos. 

Estes, atuam de forma estereotipada, previamente definida por esse quadro legal, aos quais são 

atribuídas funções de gestão e administração das políticas definidas pelo poder político, 

espelhando uma cadeia de comando. (Hughes, 1998)  

As principais caraterísticas do modelo tradicional, de acordo com Guy Peters (Peters, 2001) 

são: 

a) Serviço público apolítico e institucional; 

b) Hierarquia e regras; 

c) Permanência e estabilidade;  

d) Regulação interna;  

e) Igualdade (interna e externamente à organização)  

A adoção do modelo tradicional de organização da Administração Pública face à administração 

prévia, conduziu à eliminação das formas pessoais de administração, gradualmente substituídas 

por sistemas impessoais alicerçados em regras. 

Essa alteração teve um impacto positivo em termos de eficiência e eficácia. (Rego, 2011) 



5 
 

No entanto, a interdependência entre o Governo e os elementos administrativos, a par da falta 

de capacidade por parte do poder político na gestão pública, aumentaram a intervenção dos 

burocratas no domínio político.  

Porém, estes, e de acordo com a Teoria da Escolha Pública, assentam a sua principal motivação 

no seu interesse próprio e não no interesse público. (Bryson et al., 2014)  

Essa escolha pública assente em interesses pessoais, potenciaram a ocorrência de falhas e 

desigualdades no modelo tradicional. 

Para além disso, a cadeia burocrática de decisão – pedra basilar do modelo tradicional - 

baseada em regras preponderantemente estabelecidas, tornou-se, gradualmente, num dos 

mecanismos pelo qual o modelo promoveu a ineficiência.  

A inércia e a falta de plasticidade de adaptação opunham-se à rapidez e flexibilidade, 

atualmente consideradas determinantes para o sucesso empresarial. (Rego, 2011)  
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b) Nova Administração Pública 

Nas décadas de oitenta e noventa, as características do modelo tradicional de gestão e as 

dificuldades vivenciadas na obtenção de uma gestão eficiente motivaram profundas alterações 

da Administração Pública.  

A necessidade de aumentar a produtividade, racionalizar a despesa e implementar novos 

modelos de gestão foram os elementos-chave que conduziram a um conjunto de medidas que 

se impunham adotar. 

Nesse sentido, e com vista a criar um novo modelo de Administração Pública, mais produtivo, 

mais racional e eficientemente gerido, o poder político, levou a cabo, várias medidas, das quais 

se destaca, a privatização de diversas áreas, no domínio da prestação de serviços públicos. 

(Carapeto and Fonseca, 2005) 

Surgiu então, nesse contexto a Nova Administração Pública (New Public Management - NPA), 

marcada por algumas medidas, tais como: 

- redução do número de organismos;  

- desburocratização (simplificação procedimental);  

- descentralização e, 

- o empowerment.  (Rego, 2011)  

A rigidez e falta de adaptação do modelo burocrático, assente em regras e normas cumpridas e 

seguidas de acordo com uma pirâmide de obediência rígida foram substituídas por um outro 

modelo. Um modelo totalmente adaptativo, flexível às exigências de eficácia, eficiência e 

qualidade. Modelo este, em que as críticas à sua prática são incorporadas e corrigidas, 

originando mudança e em última análise, aumento da qualidade total do serviço. (Hood, 1991)  

O setor público chamou a si, objetivos de natureza distinta do modelo fechado, hierarquizado 

e inerte do ponto de vista adaptativo, característicos do modelo tradicional. 

Tornou-se, pois, imperioso como sendo seu primordial objetivo, o de melhorar o desempenho 

do setor público, subjugando-o a uma combinação dos princípios que sustentam uma lógica de 

mercado, acolhendo os instrumentos de gestão privados como meio para tal concretização. 
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Entre esses instrumentos, o da avaliação do desempenho, focada nos outputs, nos outcomes e 

na eficiência. (Meyer, 2006)   

Teoricamente, a Nova Administração Pública baseia-se, segundo o autor, Rego (2011) num 

padrão/modelo, caracterizado por: 

a) Responsabilização reforçada dos gestores públicos, à qual está inerente a 

possibilidade de cessação de contratos por incumprimento dos objetivos - Reforço 

da accountability; 

b) Avaliação do desempenho, com foco no alcance de resultados; 

c) Controlo dos custos – disciplinação da utilização de recursos; 

d) Planeamento e gestão estratégica – identificação dos principais condutores de 

custos e valor - definição da missão, objetivo e meio envolvente. 

 

 

 

  



8 
 

2. A REGULAÇÃO EM SAÚDE 

A introdução de novos modelos de gestão - Nova Administração Pública, traduz-se na 

necessidade de reforço regulatório.  

Para tanto, é importante definir a base teórica da regulação relativamente aos modelos, objetos 

e instrumentos utilizados, a fim de, posteriormente, enquadrar a ação prática das funções da 

Entidade Reguladora da Saúde. 

 

a) Modelos de regulação 

Os modelos teóricos de regulação não são exclusivos nem específicos para o setor da saúde. 

Os modelos teóricos de regulação, apresentam uma transversalidade a qualquer domínio da 

atividade económica. (Boyer and Saillard, 2005). 

A escolha do modelo de regulação adequado a cada setor de atividade económica é influenciada 

por vários fatores, por um lado, e desde logo, pelo próprio setor de atividade a regular, e por 

outro, pelas caraterísticas de relacionamento entre os diferentes operadores. (Rego, 2011) 

Em 1984, Reiss (Reiss, 1984) desenvolveu dois modelos de regulação que posteriormente 

Walshe (Walshe, 2003) adaptou ao setor da saúde.  

 

-  O modelo de compliance 

A conceção deste modelo visa a concordância entre os diversos operadores. 

Neste modelo os próprios operadores exercem um papel de colaborador ativo no objetivo da 

regulação. (Kon, 2003) 

É preferencialmente utilizado em setores com um pequeno número de organizações com forte 

componente ético, nas quais, a relação entidade regulada e regulador é próxima. 

Deste modo, o referido modelo, permite que as linhas orientadoras estipuladas pela entidade 

reguladora sejam determinantes no modo de atuação das entidades. 

Neste modelo, a  importância das inspeções ou penalizações é diluída, no livre-cumprimento e 

no sentido de interesse comum (Walshe, 2002)  
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- O modelo de deterrence  

Aqui, o regulador assume o papel de inspetor, apelando aos mecanismos que a legislação 

consagra para o efeito.  

Trata-se de um modelo retrospetivo - identificação, investigação e resolução de situações, após 

a sua ocorrência. 

Este modelo revela maior utilidade em mercados onde prospera um ambiente de forte 

concorrência entre uma grande quantidade de organizações com comportamentos reprováveis, 

do ponto de vista económico e social (Walshe, 2002)  

Neste modelo assume particular importância, o recurso às inspeções e penalizações. 

E, ainda, um terceiro modelo de regulação, o designado,  

- Responsive Model (Ayres, 1992) 

Este, sugere uma diferenciação no recurso aos instrumentos de regulação de acordo com as 

características dos próprios operadores.  

Trata-se de um modelo que utiliza os instrumentos regulatórios de ambos os modelos anteriores 

e sustenta-se nas diferentes culturas organizacionais, bem como no pressuposto de que tais 

culturas organizacionais distintas, devem ser tratadas de modo diferenciado sob a ótica do 

regulador. 

O modelo supramencionado pressupõe a hierarquização dos instrumentos regulatórios 

adaptando o modo regulatório à situação específica.  

A definição de uma pirâmide estratégica de atuação (fig.1), implementada em sentido 

ascendente, é o conceito-chave para a regulação de acordo com o Responsive Model.(Ayres, 

1992). 

A aplicação em sentido ascendente, de um conjunto de medidas de atuação, implica que 

maioritariamente, sejam utilizadas estratégias de persuasão (compliance), por exemplo, com 

políticas de incentivo para boas práticas e, somente em casos excecionais, e num segundo 

plano, o recurso a medidas de caráter coercivo, mais severas, como a revogação definitiva da 

licença de atividade (deterrence).  

A escalação da pirâmide, vai ocorrendo, à medida que as políticas da base se mostram 

ineficazes no controlo do comportamento dos agentes regulados. (Baldwin and Black, 2008) 
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A aplicação deste modelo de regulação necessita de grande integridade sob a forma de 

consistência e transparência por parte da Entidade Reguladora (regulação responsável), que 

apesar de, aplicar uma política diferencial de regulação deverá basear-se em critérios de 

equidade.(Nunes, 2014) 

Figura 1 - Pirâmide estratégica de atuação do Modelo Responsive Regulation. (Ayres, 1992) 

(Baldwin and Black, 2008) 
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b) O Objeto e os Instrumentos da Regulação 

Definir o objeto e os instrumentos da regulação é essencial para a introdução de qualquer tipo 

de regulação. 

O objeto e os instrumentos da regulação pretendem responder às seguintes questões: 

O que regular? E o que regular? Respetivamente.(Crew, 1999)  

Ao nível de regulação económica, o objeto da regulação, incide sobre: a regulação da 

capacidade (entradas internas e externas), da qualidade, da quantidade, do preço, da 

distribuição e da competição.(McPake et al., 2003) 

O crescente aumento dos custos na área da saúde, obrigam e apoiam uma política de contenção 

de custos, a par da necessidade de restringir o fenómeno da procura induzida pela oferta.  

Abrindo aqui um pequeno parêntesis, a propósito da “lei da procura induzida pela oferta”. 

A lei da procura induzida pela oferta foi, inicialmente, apresentada por Milton Roemer em 1993 

(Roemer, 1993), e traduz-se no seguinte: 

 “se há camas hospitalares disponíveis, elas tendem a ser usadas, independentemente das 

necessidades populacionais”.  

Assim, e atentos estes motivos, a regulação da capacidade instalada é fundamental, apurando 

se existe ou não falta de recursos ou infraestruturas que sustentem a criação de novas ou 

alargamento das existentes.  

A título de exemplo de instrumento regulatório, temos os certificados de necessidade 

“certificates of need” (CON). 

Em alguns países, como nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, estes certificados 

de necessidade são utilizados como instrumentos de aferição, de avaliação a fim de, regular a 

capacidade instalada. 

A emissão de certificados, por parte da entidade reguladora, permite uma gestão mais realista 

e concreta das necessidades efetivas da população, no que respeita ao aumento/diminuição da 

capacidade instalada. (Cimasi, 2005). 

Contudo, é importante prever e ter em linha de conta, as limitações de competição, impostas 

pelas barreiras de entrada, as quais, podem promover um ambiente monopolista e consequente, 

perda de eficiência. (Conover and Sloan, 1998) 
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Fundamental é, a política de regulação dos preços como objeto regulatório. 

Por via dela, limita-se o crescimento da despesa, promovendo, em última análise, equidade de 

acesso.  

A título de exemplo, a despesa do SNS (Serviço nacional de Saúde), no ano de 2018, 

representou 11,8% da despesa primária das Administrações Públicas. 

Em Portugal, o instrumento regulatório utilizado para a regulação dos preços, consiste na 

definição de uma tabela de preços por grupos de diagnóstico homogéneos (GDH) aquando da 

subscrição dos Contrato-Programa. (ACSS, 2018) 

É ainda importante, salientar, que a regulação dos preços deverá estar sempre acompanhada 

por uma regulação da quantidade e da qualidade, salvaguardando-se assim, que os objetivos de 

eficiência - traduzidos por um determinado preço final – não sejam camuflados. 

E, não sejam camuflados, quer pela diminuição da qualidade do bem/serviço prestar e/ou a 

prestar, ou por outros efeitos, como a desnatagem, caso em que os operadores escolhem os 

doentes “menos dispendiosos”.(Rego, 2011)  

Já no que respeita à regulação da qualidade, esta pode ser entendida como a ausência de 

defeitos ou um determinado grau de excelência de um produto ou cadeia de distribuição. 

No entanto, objetivamente, a regulação da qualidade, pode assumir significados diferentes para 

os intervenientes.  (Shewfelt, 1999). 

De acordo com Avedis Donabedian, eficácia, efetividade, eficiência, otimalidade, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade são alguns dos atributos que definem a qualidade nos 

cuidados de saúde. (Donabedian, 2003) 

A Gestão da Qualidade Total sob a forma de implementação de medidas de melhoria contínua 

da qualidade, tornou-se, cada vez mais, um imperativo para os intervenientes nos cuidados de 

saúde. (Graves, 1998). 

A estratégia de acreditação, conduzida por uma entidade externa, tornou-se uma ferramenta 

imprescindível para aferir e controlar o processo de qualidade. 

O processo de acreditação hospitalar apresenta-se como um verdadeiro desafio. 
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Um desafio, de enorme amplitude, desafiante e desafiador tanto para a área da saúde, como 

para outras áreas e intervenientes colocando a todos sob a régide da procura da EXCELÊNCIA 

-  QUALIDADE e EFICIÊNCIA.   

Pelo rigoroso processo de acreditação, baseado em mecanismos de sucessivas auditorias, in 

loco, é possível estabelecer o grau de cumprimento de um conjunto de normas escritas para um 

nível de desempenho excelente e obter dados palpáveis e sindicáveis sobre a realidade concreta 

de uma determinada entidade.  

A acreditação é, pois, um instrumento regulatório, determinante para a manutenção de um 

standard de qualidade pautado pela excelência.  

O cumprimento das normas - ISO 9000, 9001, 9002, 9003 – diretamente relacionadas com a 

certificação da qualidade, são cada vez mais, um determinante na sobrevivência das 

organizações, especialmente na interpretação mais global de mercado. (Bean and Hussey, 

1998) 

Em Portugal, em matéria de regulação da qualidade, o processo de acreditação do Sistema 

Nacional de Saúde teve os seus inícios em 1999, através do Ministério da Saúde. 

O modelo escolhido e implementado foi o modelo inglês - King´s Fund. 

Mais tarde, foi implementado um outro modelo - o modelo americano da Joint Commission 

International (JCI).  

Em junho de 2009 foi publicado no Diário da República, o Despacho que aprovaria a Estratégia 

Nacional para a Qualidade na Saúde (Despacho nº 14223/2009, de 24 de junho). 

No e pelo referido diploma, ficou determinado o ónus atribuído ao Departamento da Qualidade 

na Saúde da Direção-Geral da Saúde, o qual deveria criar um “programa nacional de 

acreditação em saúde baseado num modelo de acreditação sustentável e adaptável às 

caraterísticas do Sistema de Saúde português”.  

Os vários instrumentos de regulação, podem desde logo, assumir um caráter mais formal, 

através de uma base legislativa com aplicação de multas e outras penalidades legalmente 

previstas. 

Ou, assumir vias, menos formais, como a definição de linhas, diretrizes e recomendações 

(guidelines). (Rego, 2011)  
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Veja-se, a título de exemplo, a utilização de incentivos, financeiros e não financeiros, descrito 

em 1998, por Kumaranayake. 

Tais incentivos, consistem em recompensar os regulados, quer pelo seu comportamento 

adequado, quer seu desempenho favorável. (Kumaranayake, 1998). 
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3- O NOVO CICLO DE REGULAÇÃO DA SAÚDE 

Em 2002 é aprovado o novo regime da gestão hospitalar pela Lei n.º27/2002 de 8 de novembro. 

A nova lei de gestão hospitalar trouxe a possibilidade de novas formas de gestão e de 

financiamento público/privadas.   

Por essa data, 34 dos 99, um terço, portanto, dos hospitais públicos foram transformados em 

Sociedades Anónimas de Capitais exclusivamente públicos (Hospitais, S.A.) e posteriormente, 

em 2006, os Hospitais, S.A. e alguns Hospitais, S.P.A. (Hospitais do Setor Público 

Administrativo) foram transformados em Entidades Públicas Empresariais, designadas por 

EPE,  (Moreira, 2011). 

Segundo Rego e Nunes, (Rego and Nunes, 2009), as políticas implementadas tiveram como 

objetivos, a saber:  

a) capacitar os recursos humanos de ferramentas de gestão; 

b) aumentar o impacto dos sistemas de informação; 

c) criação dos centros de responsabilidade e de custos dinamizando os processos de 

decisão; 

d) flexibilizar a capacidade de negociação; 

e) adaptar um sistema de incentivos por objetivos; 

f) implementar modelos de avaliação por competências, otimizando recursos e 

promovendo a equidade social. 

Os “novos” mecanismos de mercado, a empresarialização, a aplicação de instrumentos de 

gestão privada, as parcerias público-privadas, a contratualização com novos operadores foram 

algumas das alterações verificadas. (Ferreira, 2004). 

Neste contexto de abertura ao mercado concorrencial, tornou-se crucial, assegurar o carater 

ético e social do “bem saúde", garantido eficiência económica e social. (Nunes et al., 2009). 

Surgiu assim, a necessidade de uma nova forma de regulação, agora com caraterísticas de forte 

independência, garantindo imparcialidade, tanto ao Estado bem como aos novos operadores 

privados do Sistema Nacional de Saúde. (Nunes, 2014).  

A regulação do sistema nacional de saúde, objetivava-se assim, no dever de cumprir, tanto as 

suas dimensões social como económica; promovendo a universalidade e igualdade de acesso 
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ao SNS, garantindo os direitos dos utentes, a segurança, a qualidade dos cuidados de saúde e a 

concorrência saudável entre os diferentes operadores. (Ferreira, 2003). 

A dupla regulação – social e económica - pretendia assegurar que, não obstante, as 

transformações ocorridas na estrutura e gestão das organizações, o caráter e a função sociais 

do “bem saúde” era preservado, não ficando comprometido em relação à sua vertente 

económica. (Biscaia et al., 2006) 

Do ponto de vista económico, e não apenas sobre o mercado da saúde, a regulação de um setor 

de atividade, pretende limitar as atividades desenvolvidas impedindo o livre funcionamento de 

mercado, (McPake et al., 2003). 

Segundo Kumaranayake, a regulação do mercado,  trata-se de qualquer intervenção objetivada 

por e para influenciar a atividade das organizações, quer quanto aos preços praticados, quer 

quanto à quantidade e qualidade dos produtos introduzidos no mercado, (Kumaranayake, 

1998). 

Neste âmbito da regulação perspetivada à luz da teoria económica, as questões relacionadas 

com a eficiência assumem particular relevância, (Saltman and Busse, 2002).   

Guilhermina Rego, (Rego, 2011) refere que em termos sociais, “a regulação pretende garantir 

os direitos dos cidadãos a um acesso equitativo aos cuidados de saúde (…) a necessidade de 

assegurar, quer a qualidade dos serviços, quer a segurança na sua utilização é igualmente 

fundamental ao exercício da regulação no setor da saúde”. 
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4- A REGULAÇÃO INDEPENDENTE DA SAÚDE EM PORTUGAL - A ENTIDADE 

REGULADORA DA SAÚDE (ERS) 

 

A atualização contextual no âmbito do sistema de saúde, conduziu à publicação a 10 de 

dezembro de 2003, do Decreto-Lei nº309, diploma que definiu a “criação de uma entidade 

reguladora com natureza de autoridade administrativa independente, que enquadre a 

participação e atuação dos operadores privados e sociais no âmbito da prestação dos serviços 

públicos de saúde”.   

 

De acordo com o Decreto-Lei, supracitado, a reforma do sistema de regulação que culmina 

com a criação da ERS, assenta nos seguintes princípios, a saber: 

a) Separação da função do Estado como regulador e supervisor, em relação às suas funções de 

operador e de financiador, mediante a criação de um organismo regulador «dedicado»; 

b) Atribuição de uma forte independência ao organismo regulador, de modo a separar 

efetivamente as referidas funções e a garantir a independência da regulação, quer em relação 

ao Estado operador quer em relação aos operadores em geral. 

As principais linhas caracterizadoras da Entidade Reguladora da Saúde – suas atribuições, 

organização e funcionamento – inicialmente expressas no DL nº309/2003 de 10 de dezembro, 

sofreram uma revisão, quase seis anos depois,  pelo DL n.º 127/2009, de 27 de maio e 

posteriormente,  atualizadas no DL n.º 126/2014 de 22 de agosto,  face à publicação do diploma 

que definiria o quadro legal das entidades reguladoras, a  Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto. 

Esta Lei Quadro das Entidades Reguladoras, apresenta como principais caraterísticas, as 

seguintes: 

a) Natureza e regime jurídico 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é uma pessoa coletiva de direito público com 

autonomia administrativa, financeira e de gestão. Dotada de independência orgânica, 

funcional e técnica e de património próprio. Possui poderes de regulação, regulamentação, 

supervisão, fiscalização e sancionatórios. 
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b) Missão 

1. Regulação da atividade e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, no que respeita ao cumprimento dos requisitos de exercício de 

atividade, dos direitos dos utentes e da legalidade e transparência das relações 

económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 

2. Elaboração de pareceres, estudos e informações previstos na lei ou solicitados pelo 

Governo no âmbito das suas atribuições. 

 

 

c) Organização 

Composta pelo conselho diretivo, conselho consultivo e fiscal único. 

 

d) Âmbito da regulação 

1. Todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, do sector público, 

privado e social, independentemente da sua natureza jurídica, nomeadamente hospitais, 

clínicas, centros de saúde, laboratórios de análises clínicas, termas e consultórios. 

2. Estão excluídos os profissionais de saúde no que respeita à sua atividade (regulação 

pelas respetivas ordens ou associações profissionais públicas) e os estabelecimentos 

sujeitos a regulação específica da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde - INFARMED. 

 

e) Objetivos 

1. Assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e dos critérios de acesso aos 

cuidados de saúde, nos termos da Constituição e da lei; 

2. Garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes; 

3. Velar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes 

do sistema; 
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4. Defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado e colaborar com a 

Autoridade da Concorrência na prossecução das suas atribuições relativas a este sector; 

 

f) Poderes 

1.Regulamentares - emitir os regulamentos necessários ao cumprimento das suas 

atribuições, emitindo recomendações e diretivas de carácter genérico, sempre que não 

se torne necessário a emissão de regulamentos. 

2. Supervisão - das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis às atividades sujeitas 

à sua regulação procedendo às inspeções e auditorias que se mostrarem necessárias. 

Emitir ordens e instruções, bem como recomendações ou advertências individuais. 

3. Sancionatórios - incumbe à ERS desencadear os procedimentos sancionatórios 

adequados, adotar as necessárias medidas provisórias e aplicar as devidas sanções. 

Incumbe igualmente à ERS denunciar às entidades competentes as infrações cuja 

punição não caiba na sua competência. 

 

g) Financiamento 

1.A ERS dispõe de autonomia patrimonial e financeira, nos termos da lei. 

2. As receitas provêm essencialmente das taxas cobradas pelo registo e atualização do 

registo dos estabelecimentos e do produto de 40%, do montante das coimas e outras 

sanções pecuniárias aplicadas pelas infrações que lhe compete sancionar, revertendo o 

restante para o Estado. 

 

Ficam aqui, alguns exemplos, do exercício da atividade regulatória pela ERS 

 

a) Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) 

Criado em 2006, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) foi uma das medidas 

desenvolvidas pela ERS no âmbito da regulação da qualidade e acesso a informação sobre as 

unidades prestadoras de cuidados de saúde por parte dos utentes. 
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O SINAS foi inicialmente implementado em 2009 através de um projeto-piloto. 

A sua criação efetivou a necessidade de avaliar a qualidade global dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde.  

O projeto objetivava-se por: 

a) Aumentar e melhorar a informação sobre a qualidade do sistema de saúde, através da 

obtenção de indicadores de avaliação. 

b) Catalisar e implementar medidas de melhoria continua promovendo o benchmarking. 

c) Incrementar a capacidade de análise do utente, reduzindo a assimetria de informação, 

permitindo decisões e opiniões documentadas. 

  

As instituições são avaliadas ao nível de diferentes dimensões de qualidade, tais como: 

excelência clínica, segurança do doente, adequação e conforto das instalações, focalização no 

utente e satisfação do utente, sendo a participação de caráter voluntário e a informação 

disponibilizada da responsabilidade das instituições.  

No entanto, a validade das informações é periodicamente verificada através de auditorias a 

instituições selecionadas aleatoriamente. 

Existem dois níveis de avaliação, o primeiro nível de avaliação – Estrela, o qual, confirma o 

cumprimento de critérios essenciais para a prestação de cuidados de saúde com qualidade, 

através da análise de indicadores de estrutura e de cultura organizacional. 

A validação do primeiro nível permite o acesso ao segundo nível de avaliação - Rating, este 

posiciona os prestadores em três níveis distintos de qualidade. 

 

b) Sistema de Gestão de Reclamações 

A reformulação dos Estatutos da ERS em 2014 reforçou a competência da Reguladora no que 

se refere à apreciação e monitorização do seguimento das reclamações. 

A Consulta Pública da ERS n.º 2/2014 definiu o Projeto de Regulamento com a definição das 

regras aplicáveis ao procedimento de tratamento de reclamações, visando todos os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde sujeitos à regulação da ERS. 

O Sistema de Gestão de Reclamações teve por base a implementação de mecanismos que 

possibilitaram a resolução atempada da reclamação.  



21 
 

Um desses mecanismos, consistiu na criação de um sistema eletrónico munido de uma área 

privada, alocada no sítio da internet (site) da ERS, correspondente a cada prestador de cuidados 

de saúde. 

Estes, procedem, naquela área e no prazo estipulado para o efeito, à inserção das reclamações 

de que sejam alvo. 

A criação deste mecanismo teve como objetivo a defesa dos direitos dos utentes através da 

globalização do sistema de informação, permitindo assim, uma intervenção atempada e 

adequada em termos regulatórios.  
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5-Considerações finais  

A discussão da regulação independente da saúde assume particular relevância no panorama 

atual, especialmente após a aprovação, no dia 13 de dezembro de 2018, da Nova Lei de Bases 

da Saúde. 

Comparativamente à lei de Bases da Saúde (Lei nº48/90 de 24 de agosto de 1990) a nova lei 

pretende, em matéria de relação com o setor privado, reforçar o papel do estado e clarificar a 

relação entre o setor público e privado. 

Segundo o comunicado realizado pela Ministra da Saúde; a Lei elimina o apoio do Estado ao 

“desenvolvimento do setor privado da saúde (…) em concorrência com o setor público” e 

também elimina o apoio à facilitação da “mobilidade de profissionais entre o setor público e o 

setor privado.  

Neste ponto é de salientar que ao longo do tempo, o setor privado de saúde teve um papel 

importante na colmatação de algumas falhas do setor público, entre elas o défice de cobertura 

e os tempos de espera prolongados.  

Neste âmbito, as políticas definidas pelo Estado, tais como a implementação de programas 

especiais para recuperação de listas de espera, incentivos à contratualização e instalação dos 

operadores privados induziram o recurso e desenvolvimento do setor privado. Este 

desenvolvimento do setor privado numa relação de competição positiva com o setor público 

contribuiu nos últimos trinta anos para uma inovação e aumento da qualidade global do sistema 

de saúde. (Fernandes and Nunes, 2016)  

Com a introdução da Nova Lei de Bases da Saúde é importante salvaguardar a manutenção da 

competição público-privada mesmo após a eliminação do apoio ao desenvolvimento do setor 

privado; reforçando o papel da ERS na manutenção dos requisitos de funcionamento para os 

variados estabelecimentos de saúde.  

A nova lei continua a permitir que o SNS celebre contratos com as entidades privadas, sociais 

ou mesmo profissionais em regime de trabalho independente. Estes contratos estão 

condicionados à avaliação da sua necessidade. A necessidade pode surgir tanto da falta de 

capacidade de o setor público assegurar uma resposta no tempo “considerado clinicamente 

aceitável” ou se o serviço privado com ou sem fins lucrativos assegurar um serviço de 

qualidade semelhante a um custo inferior para o Serviço Nacional de Saúde. 
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No mesmo comunicado a ministra salienta o fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde, 

através do reforço da gestão pública dos estabelecimentos do SNS. A preferência pela gestão 

pública não renega totalmente a gestão por entidades privadas ou do setor social. De acordo 

com a Lei de Bases da saúde - base 18, ponto 3: “A gestão dos estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde é pública, podendo ser supletiva e temporariamente assegurada por 

contrato com entidade privadas e do setor social”. Apesar de ser salientada a gestão pública, o 

“temporariamente” não inviabiliza as PPP, não existindo uma quantificação temporal, este 

instrumento continua como uma possibilidade por parte do SNS nas situações em que lhe 

conferir vantagem. 

A Nova Lei de Bases da Saúde, base 5 ponto 4, fortalece a importância de uma entidade 

administrativa independente – atualmente a Entidade Reguladora da Saúde – com funções de 

“regulação e de promoção e defesa da concorrência”. A regulação é uma forma de garantir o 

acesso dos utentes aos cuidados de saúde focados na qualidade, o cumprimento dos requisitos 

de licenciamento para os diversos operadores públicos, privados e sociais; efetivando o direito 

à proteção da saúde, como um direito humano constitucionalmente protegido.  
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ARevista Portuguesa de Gestão 
& Saúde (RPGS) tem como 

objectivo analisar artigos, estudos e 
casos na área da gestão em saúde a 
partir de uma orientação científica. 

Por isso, apresentamos um conjun-
to de procedimentos formais que 
devem ser seguidos nos trabalhos a 
publicar, com o objectivo de os ho-
mogeneizar, diminuindo o trabalho 
complexo e moroso na revisão for-
mal dos artigos e facilitando a tarefa 
dos avaliadores da RPGS.
Foram definidas as seguintes nor-
mas científicas de publicação que 

deverão ser seguidas pelos autores:
1. Todos os leitores com investi-

gação académica ou jornalística 
na área da Gestão em Saúde 
podem submeter trabalhos 
originais no formato de artigos, 
estudos, casos ou resumos de 
teses de mestrado ou doutora-
mento. Também se aceitam resu-
mos de livros, na área da Gestão 
em Saúde, notícias das institui- 
ções e eventos académicos.

2. Os trabalhos devem ser redigi-
dos em português, no formato 
Word, em Times New Roman, 
corpo de letra 12 e espaço e 
meio. Os artigos, estudos e casos 
podem ter a extensão máxima 
de 30 mil caracteres (o equiva-
lente a cerca de 15 páginas A4 
dactilografadas), incluindo espa-
ços, resumos, palavras-chave, CV, 
figuras, tabelas e gráficos, notas e 

referências bibliográficas. 

3. Em todas as propostas deverão 
constar os CV resumidos (no 
máximo de 4 linhas) dos auto-
res, em português e em inglês, 
i.e., enquadramento institucional, 
grau académico, funções actuais, 
e-mail, telefone e morada para 
envio de correspondência.

4. A fim de intensificar e promover 

o intercâmbio entre a comuni-
dade científica nacional e inter-
nacional, os trabalhos têm de 
incluir, para além do título em 
português e inglês, o resumo em 
português e o abstract em inglês, 
cada um com não mais de 1.000 
caracteres. O resumo/abstract 
deve expor o objectivo do tra-
balho, a metodologia seguida no 
mesmo, os resultados obtidos e 
as conclusões apresentadas.

5. Após o resumo e o abstract é 
indispensável a indicação das 
palavras-chave e key-words, res-
pectivamente, representativos 
do trabalho (no máximo de 5).

6. Os trabalhos devem ser ordena-
dos da seguinte forma: página com 
título na língua original, nomes,  
e-mails e CV resumidos dos au-
tores em português e inglês 
(pela ordem da língua original), 
seguido à parte da repetição 
do título na língua original, re-
sumo/abstract (conforme a 
língua do trabalho, aparece a 
do original primeiro), palavras- 
-chave/key-words (conforme a 
língua do trabalho), título tra-
duzido para português ou inglês 
(conforme a língua do trabalho), 
data da conclusão do trabalho, 
texto, notas referências biblio-
gráficas e anexos.

7. As referências bibliográficas apre-
sentadas devem ser integradas 
no texto de acordo com o sis-
tema “apelido, data” (i.e., Hughes, 
2000). Em caso de citações tex-
tuais, deve acrescentar-se o nú-
mero da(s) página(s). Exemplos:
	“Consequentemente, Shah 

(1998) classifica-a como…”;

	“Como é referido por Kelly 
(1995, p. 62) …”;

	“Relativamente às expectati-
vas do público, David (1975, 
pp. 47-50) …”;

	Diversos autores: (Farr e oscovi-
ci, 1984) ou (Lewin et. al., 1944).

 8. A lista de referências bibliográfi-
cas, obrigatória e a incluir no final 

do texto, será organizada alfabe-
ticamente e deverá obedecer ao 
formato dos exemplos seguintes:
	Livro: CAMERON, K. and 

QUINN, R. (1999). Diagnosing 

and Changing Organizational 

Culture. EUA: Addison-Wesley.
	Livro traduzido: SCHUMPE-

TER, J. (1934). The Theory of 

Economic Development. Trad. R. 
Opie da 2ª ed. alemã (1926). 
Cambridge: Harvard Universi-
ty Press. [no corpo do texto 
deve referir-se: “SCHUMPE-
TER (1926/1934) …”]

	Capítulo de livro: LOVEMAN, 
G. (1994), «An assessment of 
the productivity impact on 
information technologies». 
In T. Allen e M. Scott-Morton 
(eds.), Information Technolo-

gy and the Corporation of the 

1990s: Research Studies. Cam-
bridge: MIT Press, pp. 84-110.

	Artigo de publicação: OR-
TON, J. and WEICK, K. (1990). 
«Loosely Coupled Systems: A 
Reconceptualization». Acade-

my of Management Review, vol. 

15, n.º 2, pp. 203-223.
	Comunicação em reunião 

científica: MOSS, Larissa (1998). 

«Dirty data: diffusing the bomb 
that can destroy your data 
warehouse». Chicago Confe-
rence on DQ, Fevereiro.

	Working Paper: BUCHHERT, 
Lee C. and GULATI, Mitu G. 
(2002). «Sovereign Bonds and 
the Collective Will». George-
town University Law Center, 
Working Paper no. 34, Março.

	Dissertação não publicada: 
NASCIMENTO, G. (2003). «A 
Gestão Estratégica das Pesso-
as e o Desenvolvimento Orga-
nizacional». Tese de Mestrado 
não publicada. Lisboa: ISCTE.

	Sítio na Web: MOSS, Larissa. 
«Data cleansing – dichotomy of 
data warehousing?». http://www.
dmreview.com/issues.1998/Feb/
articles/feb98-46.htm.

9. A publicação dependerá da ava-
liação anónima dos membros do 
Conselho Científico da RPGS. 

O Director e a Redacção reser-
vam-se ao direito de não publi-
car os originais a que o Conse-
lho Científico não atribua nível 

adequado ou que não obedeçam 
às normas aqui referidas. Os 
autores serão avisados da sua 
publicação num prazo máximo 
de três meses. Poderão ser su-
geridas pistas para o aperfeiço-
amento dos trabalhos. Em cada 
trabalho serão indicadas as datas 
de recepção e de aceitação.

10. O material deve ser entregue 
em suporte electrónico, sendo 
preferível em anexo de e-mail.

11. O envio de um trabalho implica 
compromisso por parte dos au-
tores de publicação exclusiva na 
RPGS, sendo o trabalho da sua 
inteira responsabilidade.

12. Os originais aceites para publica-
ção ficam propriedade editorial 

da RPGS. Qualquer reprodução 
integral ou parcial dos mesmos 
só pode ser efectuada após au-
torização escrita do Director ou  
da Redacção e requerem refe-
rência à RPGS. Os originais não 
publicados não serão devolvidos.
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