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 Estrutura da apresentação 

 Missão, Atribuições e Atividades da ERS 

 A ERS e as Associações de Utentes 

 Os direitos e deveres dos utentes 

 Perguntas e Respostas 
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Missão, atribuições e atividades da ERS 

 Missão e atribuições: Regulação e supervisão da atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

 Consolidação e reforço das atribuições da ERS enquanto entidade reguladora 

independente, com a aprovação dos novos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

 Novo regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro. 
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Missão, atribuições e atividades da ERS 

 Estão sujeitos à regulação da ERS todos os estabelecimentos nos quais sejam 

prestados de cuidados de saúde: 

O conceito de prestação de cuidados de saúde abrange todas as atividades que 

tenham por objeto a promoção da saúde, prevenção da doença ou qualquer 

intervenção com intenção terapêutica, com o objetivo de atingir e garantir uma 

situação de ausência de doença e/ou um estado de bem-estar físico e mental. 

 Independentemente da sua natureza jurídica - setor público, privado e social. 
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Missão, atribuições e atividades da ERS 

 Enquanto figura central do sistema de saúde, devem ser dadas ao utente as 
condições necessárias para tomar decisões livres e esclarecidas 

 A qualidade enquanto elemento diferenciador no processo de atendimento das 
expetativas dos utilizadores dos serviços de saúde;  

 Assimetria de informação – Limitação à capacidade de escolha dos utentes dos 
serviços de saúde, não lhes sendo fácil avaliar a qualidade e adequação do espaço 
físico, nem a qualidade dos recursos humanos e da prestação a que se submetem;  

 Preocupação com o nível de literacia dos cidadãos sobre os seus direitos enquanto 
utentes dos serviços de saúde. 
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 Assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos 
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

 Proceder ao registo público e obrigatório; 

 Instruir e decidir os pedidos de licenciamento;  

 Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de funcionamento. 

 

 

 

 

 

Missão, atribuições e atividades da ERS 

Garantia de um patamar mínimo de 

qualidade dos prestadores de cuidados de 

saúde no exercício da sua atividade. 
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 Garantir o acesso aos cuidados de saúde  

 Assegurar o direito de acesso universal e equitativo, bem como prevenir e punir 
práticas de discriminação, ambos no acesso a cuidados de saúde no SNS, em 
estabelecimentos publicamente financiados e em estabelecimentos contratados para a 
prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou 
equiparados; 

 Prevenir e punir as práticas de indução de procura de cuidados de saúde; 

 Zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde, incluindo o direito à informação 

 Garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes  

 Apreciar as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o seguimento dado pelos 
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde;  

 Verificar o cumprimento da “Carta dos Direitos de Acesso”; 

 Prestar informação, orientação e apoio aos utentes dos serviços de saúde. 

 

Missão, atribuições e atividades da ERS 
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 Zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade (artigo 14.º dos Estatutos da 
ERS) 

 Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS): 

 

  

Missão, atribuições e atividades da ERS 

Em todas as dimensões do sistema se 

pugna pela existência de rigor 

científico e técnico, de objetividade e 

justiça na avaliação, de motivação e 

envolvimento dos prestadores, de 

transparência e inteligibilidade, quer 

para as instituições avaliadas, quer 

para o público em geral, em especial 

os utentes. 
Disponibilização de mais e melhor informação 

 

Incentivo à melhoria dos cuidados prestados 

 

Incremento da capacidade de escolha do utente 
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 Zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os 
agentes do sistema 

 

 Elaborar estudos e emitir recomendações, tendo em vista o fomento da 
transparência, da eficiência e da equidade do setor, pronunciar-se sobre a 
organização e o desempenho dos serviços de saúde do SNS;    

 Promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, em 
colaboração com a Autoridade da Concorrência 

 

 Prevenir e punir práticas publicitárias ilícitas e/ou proibidas, nos termos do 
Regime Jurídico das Práticas de Publicidade em Saúde  

 

 Resolução de conflitos 

 

 

Missão, atribuições e atividades da ERS 



12 

Missão, atribuições e atividades da ERS 

A ERS exerce os seus poderes de supervisão, nomeadamente zelando pela aplicação das 
leis, regulamentos e demais normas aplicáveis às atividades sujeitas à sua regulação de 
forma a assegurar a adoção de procedimentos necessários à garantia da qualidade e 
segurança da prestação de cuidados de saúde. 

Para tal: 

 Procede à análise e investigação de todas as queixas e reclamações; 

 Emite ordens, instruções e recomendações que visam garantir a cessação de 
comportamentos inadequados e assegurar a adoção de procedimentos necessários à 
garantia da qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde.  

A ERS exerce também os seus poderes de regulação, onde: 

 Elabora estudos e emite recomendações, tendo em vista o fomento da transparência, 
da eficiência e da equidade do setor.    
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A ERS e as Associações de Utentes 

 Direito de associação 

 Lei de Bases da Saúde - n.º 1 da Base XIV 

 Os utentes têm direito a: 

      h) Constituir entidades que os representem e defendam os seus interesses.  

  i) Constituir entidades que colaborem com o sistema de saúde, nomeadamente 

sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde ou de grupos de amigos 

de estabelecimentos de saúde.  

 Lei n.º 15/2014  

• Art. 10.º 
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A ERS e as Associações de Utentes 

 Constituição da Republica Portuguesa 

Artigo 46.º - (Liberdade de associação) 

1. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, 
constituir associações (…). 

  Artigo 60.º - (Direitos dos consumidores) 

3. As associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm direito, nos 
termos da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre as questões que digam 
respeito à defesa dos consumidores, sendo-lhes reconhecida legitimidade processual 
para defesa dos seus associados ou de interesses coletivos ou difusos. 

Artigo 64.º - (Saúde) 

4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada. 
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A ERS e as Associações de Utentes 

 Lei n.º 44/2005 - Lei das associações de defesa dos utentes de saúde 

• Art. 5.º 

 

b) Estatuto de parceiro social em matérias que digam respeito à politica de saúde, 
traduzido na indicação de representantes para órgãos de consulta e participação 
que funcionem junto de entidades que tenham competência no domínio da 
saúde. 

 

h) Iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos 
quanto a interesses dos seus associados, nos termos da lei.  
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A ERS e as Associações de Utentes 

 Estatutos da ERS – aprovados em anexo ao DL 126/2014, de 22 de 
agosto 

 
• Art.º 44.º - Conselho Consultivo 

2 - O conselho consultivo é composto por 20 membros, nos seguintes termos:  

(…) 

c) Cinco representantes dos utentes, por intermédio das associações 
específicas de utentes de cuidados de saúde e das associações de 
consumidores de caráter geral. 
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A ERS e as Associações de Utentes 

 O Conselho Consultivo da ERS é o órgão de consulta e participação na definição das linhas 

gerais de atuação da ERS e nas decisões do Conselho de Administração. 

 

 Compete ao Conselho Consultivo: 

 emitir parecer prévio e não vinculativo sobre todas as questões respeitantes às funções 

reguladoras da ERS que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração e 

obrigatoriamente, salvo situações de urgência devidamente justificadas, sobre os 

regulamentos e recomendações genéricas de eficácia externa. 

 pronunciar-se sobre: 

 - o orçamento, os planos anuais e plurianuais de atividades, o balanço e  

 as contas, e o relatório de atividades; 

 - outros assuntos que lhe sejam submetidos a apreciação pelo Conselho de 

 Administração. 

 

 O Conselho Consultivo pode apresentar ao Conselho de Administração sugestões ou 

propostas destinadas a aperfeiçoar as atividades da ERS. 

 O Conselho Consultivo reúne ordinariamente pelo menos duas vezes por ano e 

extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, a pedido de um terço dos 

seus membros ou por solicitação do Conselho de Administração. 
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A ERS e as Associações de Utentes 

Entidade 
Reguladora da 

Saúde 

Utente 

Associações 

 Interação Utentes / 

Associações / ERS / 

Sistema de Saúde 

 

 Defesa dos interesses 

legítimos dos Utentes 

 

 Capacitação dos 

Utentes para as 

tomadas de decisão – 

ajuda no seu 

empowerment 

 

 Educação para a saúde 

e a promoção da 

literacia em saúde 
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Direitos e Deveres dos utentes – diplomas essenciais 

 Constituição da República Portuguesa 

 

 Lei de Bases da Saúde - Lei n.º 47/90, de 24/08 

 

 Convenção sobre os Direitos Humanos e Biomedicina  (1997, ratificada e em vigor em Portugal desde 01/12/2001) - 

direitos e deveres dos utentes e princípios éticos na atuação médica e científica 

 

 Carta dos Direitos Fundamentais da UE (2000) -  consagração da noção de consentimento, livre e esclarecido 

 

 Lei n.º 12/2005, de 26/01 e Decreto-Lei n.º 131/2014, de 29/08 - informação genética pessoal e informação de saúde 

 

 Lei n.º 25/2012, de 16/06 -  regula as diretivas antecipadas de vontade e a nomeação de procurador de saúde 

 

 Lei n.º 15/2014 de 21/03 -  consolidação da legislação em matéria de direitos e deveres dos utentes 

 

 Lei n.º 31/2018, de 18/06 -  direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida 

 

 Legislação avulsa:  

 Códigos Deontológicos (em especial, dos médicos e enfermeiros) 

 Código Civil (tutela geral da personalidade) e Código Penal (proteção de bens jurídicos) 

 Despachos, circulares 

 SIGA SNS, SIGIC, TMRG 

 outros 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à proteção da saúde 

 Direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde 

 Direito ao consentimento ou recusa 

 Direito à informação  

 Direito à proteção dos dados pessoais e reserva da vida privada / Direito ao 
sigilo 

 Direito de escolha 

 Direito à assistência espiritual e religiosa 

 Direito a reclamar e apresentar queixa 

 Direito de associação 

 Direito ao acompanhamento 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à proteção da saúde (art. 64º CRP) 

 o direito à proteção da saúde é realizado:  
 através de um SNS universal, geral e tendencialmente gratuito;  

 pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam a proteção da 
infância, da juventude e da velhice; 

 pela melhoria das condições de vida e de trabalho; 

 pelo desenvolvimento da educação sanitária e de práticas de vida saudável.  

  para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:  
 garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados 

da medicina preventiva, curativa e de reabilitação;  

 garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde;  

 orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos;  

 disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o SNS, por 
forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de 
qualidade;  

 disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, 
biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico;  

 estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.  
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Os direitos dos utentes 

 Direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde 

 O utente tem direito a receber, com prontidão ou num período de tempo considerado 
clinicamente aceitável, os cuidados de saúde de que necessita. 

 Em relação a utentes com um quadro clínico de gravidade e complexidade idênticas, deve 
ser dada prioridade de atendimento às pessoas com deficiência ou incapacidade igual ou 
superior a 60 %, salvo situações de atendimento presencial ao público realizado através 
de marcação prévia. 

 O utente tem direito à prestação dos cuidados de saúde mais adequados e 
tecnicamente mais corretos. 

 Os cuidados de saúde devem ser prestados humanamente e com respeito pelo 
utente. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde 

 Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS 

Direitos dos utentes no acesso aos cuidados de saúde: 

 prestação de cuidados em tempo considerado clinicamente aceitável; 

 escolher o prestador de cuidados de saúde, de entre as opções e as regras disponíveis; 

 participar na construção e execução do seu plano de cuidados; 

 direito ao registo em sistema de informação do seu pedido de consulta, exame médico ou 
tratamento e a posterior agendamento da prestação de cuidados de acordo com a 
prioridade da sua situação; 

 direito ao cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMGR) e a 
reclamar para a ERS, em caso de incumprimento; 
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Os direitos dos utentes 

 Direito ao consentimento ou recusa 

 Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido 
prestado pelo utente em causa, o seu consentimento livre e esclarecido; 

 O utente deve receber previamente a informação adequada quanto ao objetivo e à 
natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos; 

 O utente pode, em qualquer momento da prestação dos cuidados de saúde, revogar 
livremente o consentimento. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito ao consentimento ou recusa 

 informação a prestar ao utente: 

 diagnóstico, exame e/ou tratamento proposto:  

• Meios  

• Fins  

• Prognóstico  

• Alternativas Terapêuticas  

 

 riscos e efeitos secundários:  

• frequentes  

• raros e graves  

 

 direito de recusar / revogar o consentimento  

• Riscos inerentes à recusa  

 

 questões administrativas / financeiras  

• Autorizações prévias  

• Preços / Orçamentos  
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Os direitos dos utentes 

 Direito à informação 

 O utente tem o direito a ser informado pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a 
sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu 
estado. 

 A informação deve ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e 
inteligível. 

 O utente tem o direito de conhecer toda a informação recolhida sobre a sua saúde: 

 Salvo se manifestar vontade expressa de não ser informado 

 A título excecional e no interesse do utente, a Lei pode prever restrições ao exercício do 
direito à informação (privilégio terapêutico) 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à informação 

 Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS 

Direitos dos utentes à informação: 

 ser informado sobre a sua posição relativa na lista de inscritos; 

 ser informado sobre os TMRG garantidos a nível nacional e sobre os tempos de resposta 
garantidos de cada instituição prestadora de cuidados de saúde; 

 ser informado pela instituição prestadora de cuidados de saúde quando esta não tenha 
capacidade para dar resposta dentro do TMRG aplicável à sua situação clínica e de que 
lhe é assegurado serviço alternativo de qualidade comparável e no prazo adequado, 
através da referenciação para outra entidade do SNS ou para uma entidade do setor 
convencionado; 

 conhecer o relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados de saúde, que todos os 
estabelecimentos do SNS estão obrigados a publicar e divulgar até 31 de março de cada 
ano. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à proteção dos dados pessoais e reserva da vida privada / Direito ao 
sigilo 

 A informação de saúde abrange todos o tipo de informação direta ou indiretamente 
ligada à saúde, presente ou futura, de uma pessoa, quer se encontre com vida ou 
tenha falecido, bem como, a sua história clínica e familiar 

 A informação de saúde (dados clínicos registados, resultados de exames, 
intervenções e diagnósticos) é propriedade da pessoa; as unidades do sistema de 
saúde são meros depositários da informação; 

 A informação sobre saúde não pode ser utilizada para outros fins que não os da 
prestação de cuidados e a investigação em saúde e outros estabelecidos pela lei. 

 O tratamento dos dados de saúde deve obedecer ao disposto na lei, ser  adequado, 
pertinente e não excessivo. 

 O utente é titular do direito de acesso aos dados pessoais recolhidos e pode exigir a 
retificação e/ou a inclusão de informações, nos termos da Lei. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à proteção dos dados pessoais e reserva da vida privada / Direito ao 
sigilo 

 O utente tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais: 

 Direito a impedir o acesso de terceiros a informações sobre a sua saúde; 

 Direito a que ninguém divulgue as informações que tenha sobre a sua saúde; 

 Direito a que os seus dados pessoais não sejam utilizados para fins diversos daqueles 
para os quais foram obtidos 

 Os profissionais de saúde estão obrigados ao dever de sigilo relativamente aos 
factos de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, salvo lei que 
disponha em contrário ou decisão judicial que imponha a sua revelação. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito de escolha 

 O utente tem direito de escolha dos serviços e prestadores de cuidados de saúde, 
na medida dos recursos existentes e das regras de organização dos serviços de 
saúde. 

 Sistema Livre Acesso e Circulação de Utentes no SNS (LAC/2016):  

permite ao utente, em conjunto com o médico de família responsável pela 
referenciação, optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS onde 
exista a consulta de especialidade de que necessita: 

 A referenciação deve ser efetuada: 

• prioritariamente, de acordo com o interesse do utente; 

• com critérios de prioridade geográfica; 

• considerando os tempos médios de resposta para a primeira consulta de especialidade 
hospitalar nas várias instituições do SNS 
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Os direitos dos utentes 

 Direito à assistência espiritual e religiosa 

 O utente tem direito à assistência religiosa, independentemente da religião que 
professe. 

 Às igrejas ou comunidades religiosas, legalmente reconhecidas, são asseguradas 
condições que permitam o livre exercício da assistência espiritual e religiosa aos 
utentes internados em estabelecimentos de saúde do SNS, que a solicitem, nos 
termos da Lei. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito a reclamar e apresentar queixa 

 O utente tem direito a reclamar e apresentar queixa nos estabelecimentos de saúde 
ou perante outras entidades, consoante o objetivo e situação em apreço (ordens 
profissionais, ERS). 

 O utente tem o direito de recorrer ao Ministério Público e aos Tribunais, bem como, 
a receber indemnização por prejuízos sofridos, nos termos da Lei. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito de associação 

 O utente tem direito a constituir entidades que o representem e que defendam os 
seus interesses 

 O utente tem direito a constituir entidades que colaborem com o sistema de saúde, 
nomeadamente sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde ou 
de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito ao acompanhamento 

 Nos serviços de urgência do SNS; 

 Quando se trata de mulher grávida internada, durante todas as fases do trabalho de 
parto. 

 Quando se trata de crianças internadas, pessoas com deficiência, pessoas em 
situação de dependência e pessoas com doença incurável em estado avançado e 
em estado final de vida. 
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Os direitos dos utentes 

 Direito ao acompanhamento 

 Limites/exceções: 

 Intervenções cirúrgicas ou tratamento que, pela sua natureza, possam ver a sua eficácia e 
correção prejudicadas pela presença do acompanhante; 

 

 Não pode comprometer as condições e requisitos técnicos a que deve obedecer a 
prestação de cuidados médicos 

 

 Durante o parto, quando, em situações clínicas graves, for desaconselhável e 
expressamente determinado pelo médico obstetra; 

 

 Durante o parto, nas unidades onde as instalações não sejam consentâneas com a 
presença do acompanhante e com a garantia de privacidade invocada por outras 
parturientes 
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Os deveres dos utentes 

O utente dos serviços de saúde deve: 

 defender e promover a saúde;  

 respeitar os direitos e tratar com urbanidade os outros utentes e os profissionais de 
saúde; 

 respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços e estabelecimentos de 
saúde; 

 colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspetos relativos à sua situação; 

 manter atualizados os seus dados pessoais relevantes no contexto da prestação de 
cuidados; 

 comparecer na data e hora marcada aos eventos que lhe forem agendados; 

 pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de saúde, quando for caso 
disso. 



 

 
ssilva@ers.pt 

 

nsilva@ers.pt 

mailto:mediacao@ers.pt

