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resUMo

O presente artigo visa apresentar a resolução alternativa de litígios no 
setor da saúde, com especial destaque para a intervenção, neste âmbito, da 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Para o efeito, será, primeiramente, 
apresentado o contexto geral da resolução alternativa de litígios no setor da 
saúde e algumas das vantagens da sua utilização. Em seguida, será exposto 
o enquadramento legal da resolução alternativa de litígios nas entidades 
reguladoras independentes de natureza setorial, com especial enfoque sobre o 
seu aparecimento na ERS. Finalmente, será demonstrado o modus operandi 
da ERS, através de uma descrição do sistema de mediação de conflitos, em 
concreto do procedimento de resolução de conflitos implementado nesta 
entidade, que se revela como um meio célere e eficaz para solucionar os 
litígios que ocorrem no setor da saúde e, sobretudo, como um meio eficaz 
para fomentar uma cultura de diálogo, promovendo a melhoria contínua das 
relações intersubjetivas que aí se desenvolvem.
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1. A resolução alternativa de litígios na área da saúde: 
âmbito material e subjetivo

os conflitos no setor da saúde vão, como se verá infra, muito 
além dos conflitos de consumo que se centram nas relações 
entre os utentes e os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde1. os conflitos neste setor são de natureza complexa, 
dinâmica e emotiva. a área da saúde envolve conhecimentos técnicos 
de diferentes ramos da ciência, que apresentam um elevado grau de 
complexidade científica, envolvendo, paralelamente, as prestações de 
cuidados de saúde realizadas em cada uma das múltiplas divisões deste 
setor um elevado grau de tecnicidade. acresce que o conhecimento 
sobre questões relacionadas com a saúde humana compreende, 
frequentemente, um elevado grau de incerteza e até mesmo de 
instabilidade.

Do lado do utente, as pessoas sujeitas a prestações de cuidados 
de saúde estão frequentemente num estado de fragilidade física, 
diminuição psicológica e, até mesmo, perante situações de final de 
vida. trata-se, assim, de um contexto com uma significativa dimensão 
emocional, no qual as relações entre profissionais de saúde e os utentes 
revestem particularidades que passam pelo respeito do regime do 
consentimento informado, da confidencialidade, com expressão 
máxima no respeito pelo direito de autodeterminação pessoal do 
utente. o desequilíbrio de poderes e o acesso desigual à informação, 
que é muito técnica e especializada, revelam uma assimetria que é 
característica das relações intersubjetivas estabelecidas no setor da 
saúde.

noutra perspetiva, nos estabelecimentos prestadores de cuidados 
de saúde, as decisões relativas à gestão de recursos materiais e humanos 
têm normalmente sérias repercussões na proteção da saúde e, por 
vezes, na vida dos utentes. a realização de prestações de cuidados de 
saúde envolve, ainda, uma grande interdependência entre todos os 
profissionais da organização, sendo as relações entre os profissionais 
que trabalham nesta área suscetíveis de originar situações de conflito 
(Brito, 2014).
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assim, no campo da saúde há uma grande diversidade de entidades 
de natureza complexa e com características muito particulares, 
desde estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do serviço 
nacional de saúde (sns), do setor privado e do setor social, onde 
ocorrem uma multiplicidade de relações, tais como as relações entre 
os profissionais de saúde e os utentes, as relações laborais em geral, 
incluindo as prestações de serviços, as relações com os fornecedores 
de bens e serviços em regime de outsourcing, as relações com os 
fornecedores de medicamentos, as relações com os serviços de recolha 
e tratamento de águas e resíduos e, ainda, relações no âmbito de 
contratos de concessão, de parceria público-privada, de convenção ou 
outras relações contratuais afins. 

assim, em face da complexidade, do dinamismo e da emotividade 
que caracteriza o contexto das relações intersubjetivas estabelecidas no 
espaço da saúde, verificamos que os conflitos que nele emergem podem 
assumir, de um ponto de vista material, contornos muito diversos. 

no que respeita ao âmbito subjetivo, deparamo-nos, igualmente, 
com uma multiplicidade de intervenientes, verificando-se conflitos 
entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e utentes, 
incluindo os seus familiares2, conflitos entre os próprios trabalhadores 
(profissionais de saúde e/ou outros funcionários) de um estabelecimento 
prestador de cuidados de saúde, entre os estabelecimentos do sns, 
entre estes e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do 
setor privado e/ou social, entre estabelecimentos do setor privado e/ou 
social, ou mesmo entre um estabelecimento prestador de cuidados de 
saúde e empresas prestadoras de bens e serviços que operam no setor 
da saúde. Finalmente, verifica-se, ainda, a existência de conflitos entre 
as entidades financiadoras (v.g. as administrações regionais de saúde) 
e os estabelecimentos do sns, do setor privado ou do setor social, 
no âmbito de contratos de concessão, parcerias público-privadas, 
convenções. 

ora, a multiplicidade de conflitos neste domínio, quer de um ponto 
de vista material, quer subjetivo, justificam de per si a pertinência dos 
meios de resolução alternativa de litígios, designadamente a mediação 
ou conciliação de conflitos. 
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2. A mediação de conflitos como um meio de resolução 
alternativa de litígios: as vantagens da sua utilização no 
setor da saúde

num contexto de forte conflitualidade, a morosidade e a 
onerosidade do acesso à justiça através dos meios tradicionais de 
resolução de conflitos (os tribunais) conduziram ao aparecimento 
e desenvolvimento de meios de resolução alternativa de litígios ou 
alternative dispute resolution (aDr), por influência do direito norte-
americano. 

os procedimentos de resolução alternativa de litígios como, 
nomeadamente, a conciliação e, sobretudo, a mediação e a arbitragem 
têm vindo, assim, a conquistar um lugar cada vez mais relevante neste 
novo contexto de atuação face à conflitualidade com que nos temos 
vindo a deparar. 

em concreto, e fazendo referência especificamente à mediação, 
este meio de resolução alternativa de litígios é entendido como um 
método evoluído de resolução de litígios, célere e económico, ao qual 
ambas as partes recorrem de forma voluntária, responsabilizando-se 
pelo término ou permanência no mesmo (Cunha e leitão, 2012). a 
mediação é um método baseado na intervenção de um terceiro neutro 
– o mediador –, que tem por missão ajudar as partes a estabelecer ou 
restabelecer um diálogo, e eventualmente, por mérito próprio, atingir 
um acordo que satisfaça os interesses de ambos. a mediação possibilita 
a transformação da “cultura do conflito” em “cultura do diálogo”, 
procurando fazer sobressair laços positivos entre os envolvidos 
na desavença, com o objetivo de amenizar a discórdia e facilitar a 
comunicação (andrade, 2007).

De acordo com Cunha e leitão (2012), a resolução de um conflito por 
vezes traduz-se, exclusivamente, na procura de um modo de o eliminar 
ou de o reduzir. por sua vez, uma gestão construtiva de conflitos implica, 
para além de uma procura de soluções, a delimitação de estratégias que 
permitam alcançar e aproveitar os benefícios do conflito, sobretudo ao 
nível da aprendizagem e mudança de comportamentos dos envolvidos. 

Considerando o exposto, a escolha da mediação como meio de 
resolução de litígios no setor da saúde introduz algumas vantagens 
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de natureza geral, nomeadamente a informalidade, a rapidez na 
obtenção de uma solução, a voluntariedade, traduzida na supremacia 
da vontade das partes, a diminuição de custos com o processo (atenta a 
sua tendencial gratuitidade), a especialização da resolução do conflito 
através da sua condução por mediadores com conhecimentos técnicos 
em resolução alternativa de litígios e, eventualmente, por técnicos 
especializados na regulação do setor3. 

simultaneamente, promove, de forma mais específica para o setor, 
uma melhoria na gestão construtiva de conflitos em diversas vertentes:

(i) entre trabalhadores (profissionais de saúde e/ou outros 
funcionários) de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 
sempre que surjam conflitos numa equipa de trabalho, conflitos com o 
superior hierárquico e conflitos entre diferentes serviços. nestes casos, 
a utilização da mediação poderá auxiliar a que o trabalho, ultrapassadas 
as barreiras de comunicação motivadas pelo conflito, continue a ser 
realizado de maneira colaborativa, respeitosa, e possivelmente de forma 
mais eficiente;

(ii) no seio dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 
a opção pela mediação permite, por exemplo, tomar consciência sobre 
algumas das suas falhas de funcionamento, possibilita a identificação e 
resolução da questão central do conflito, evitando, assim, que a mesma 
ocorra no futuro (Hope, 2012), contribuindo para a melhoria do 
funcionamento das organizações de saúde;

(iii) a mediação pode também contribuir para o desenvolvimento 
de um ambiente mais amistoso nas relações entre profissionais de saúde, 
o utente e a sua família, como um espaço intermediário entre o utente 
e a instituição de saúde, e, ainda, entre o médico e a família do utente. 
De acordo com liebman e Hyman (2004), a mediação proporciona a 
troca de informação entre profissionais de saúde, pacientes e famílias, 
auxiliando até na transmissão de informação complexa sobre as 
incertezas dos tratamentos médicos. trata-se de um meio importante 
para ultrapassar o problema da assimetria de informação que existe 
nesta área, como se referiu supra, caraterizado por uma informação 
muito técnica e especializada. neste âmbito, importa dizer ainda, outra 
vantagem em resolver os conflitos recorrendo à mediação resulta do 
restabelecimento da confiança do utente no setor da saúde. a saúde 
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é um direito fundamental, assim como uma necessidade de todos os 
cidadãos, pelo que, com o recurso à mediação, pode ser alcançada uma 
reparação a nível psicológico dos utentes, e assim tentar restabelecer e/
ou refazer a ideia de que poderão voltar a recorrer aos serviços de saúde 
sem que tal origine conflitos. 

3. A mediação de conflitos como instrumento de 
regulação

nas últimas décadas o estado português tem vindo a sentir a 
necessidade de reduzir a sua intervenção na economia e, assim, tem 
assumido um papel cada vez menos interventivo. o papel de estado 
produtor ou prestador tem sido substituído, sobretudo desde o início 
deste século, por um papel de estado regulador. significa isto que, em 
alguns setores de atividade económica, entre os quais o setor da saúde, 
se assiste a um alargamento do mercado a outros setores de atividade, 
concretamente o setor privado e o setor social e o consequente 
incremento dos agentes económicos que nele intervêm. 

ora, no contexto da atividade exercida por uma entidade reguladora 
setorial, onde normalmente as disputas e as partes são regidas pela 
intervenção do regulador, a mediação é uma oportunidade de transferir 
para a esfera de poder dos indivíduos um mecanismo de resolução de 
conflitos, sem que, contudo, o legislador tenha abdicado de introduzir 
algumas regras no procedimento a conduzir pelo regulador. 

neste contexto de negociação direta, a formalização do 
procedimento de mediação, através de leis, regulamentos e estatutos, 
poderá ser entendida como o esforço do estado para construir a 
arquitetura de procedimento para resolução de conflitos descentralizado. 
assim, foi transferida a responsabilidade pela elaboração e execução de 
procedimentos de mediação para as entidades reguladoras, mas sem 
abdicar do objetivo de regular no interesse comum, proporcionando 
esses procedimentos a autonomia das partes, a autorregulação, e uma 
maior participação no processo (nussbaum, 2015). 

a deslocalização da autoridade de resolução de conflitos de atores 
estatais para particulares tem o potencial de gerar benefícios de interesse 
público. na mediação, os mediados podem resolver as suas diferenças, 
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conforme já referido no ponto anterior, com custos reduzidos e maior 
eficácia do que se recorressem a um tribunal4, encontrando soluções 
mais adaptadas às suas necessidades. por fim, ao integrar a mediação 
nas entidades reguladoras, permite-se a realização de uma abordagem à 
resolução de conflitos especializada e sensível aos contextos e interesses 
de diferentes setores da sociedade, como, por exemplo, o setor da saúde.

4. A Lei-Quadro das entidades reguladoras 
Independentes (LQer) – Lei 67/2013, de 28 de agosto

a lQer surge num momento estratégico para portugal e tem 
precedentes doutrinais e legais relevantes. ao nível doutrinal, veja-se o 
projeto de elaboração de uma lei-quadro para as entidades reguladoras 
independentes de Vital Moreira e Fernanda Maças5. Quanto ao 
nível legal, esse precedente residia na já existente lei-Quadro dos 
institutos públicos, que estabelece um regime geral e uniforme para 
estas entidades administrativas integradas na administração indireta 
do estado, incluindo também os institutos públicos das regiões 
autónomas. estes antecedentes viriam a ser reforçados pelo designado 
Memorando da troika de 2011, no qual se recomendava a adoção de 
medidas que garantissem a independência e os recursos necessários 
para as autoridades reguladoras nacionais exercerem a respectiva 
responsabilidade.

a aprovação da lQer – lei 67/3013, de 28 de agosto, veio 
uniformizar o regime jurídico das entidades reguladoras, nomeadamente 
as previstas no n. 3 do artigo 3º da sobredita lei6:

um dos fatores inovadores da lQer é a previsão no capítulo 
iV, intitulado “Poderes e Procedimentos”, das entidades reguladoras, 
máxime na alínea a) do n. 4 do seu artigo 40º, com a epígrafe “Poderes”, 
onde se determina que “nos termos e limites dos respectivos estatutos, 
quando lhes sejam atribuídos poderes de mediação, compete às entidades 
reguladoras, designadamente: divulgar a arbitragem voluntária para a 
resolução de conflitos e disponibilizar serviços de mediação de conflitos;”. 
refere, ainda, o n. 5 do artigo 40º que “os órgãos da entidade reguladora 
não podem delegar ou concessionar a entidades públicas ou privadas, 
por prazo determinado ou indeterminado, com ou sem remuneração, 
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contrapartida ou renda periódica, a prossecução de quaisquer das suas 
atribuições ou poderes regulatórios e sancionatórios”.

ora, da análise deste artigo resulta que, quando os estatutos das 
respectivas entidades reguladoras lhes atribuam poderes de mediação, 
e nos termos e limites aí previstos, as entidades devem (i) divulgar a 
arbitragem voluntária; (ii) disponibilizar serviços de mediação de 
conflitos.

no nosso entendimento, a expressão “sistemas de mediação” 
reporta-nos para um sentido restrito do termo mediação, isto é, a 
mediação enquanto meio de resolução alternativa de litígios e não uma 
intermediação em sentido lato. será também este o sentido utilizado no 
artigo 47º com a epígrafe “Proteção dos Consumidores”, concretamente 
na alínea d) do n. 3, onde se determina que “sem prejuízo do disposto 
no Decreto-Lei n. 156/2005, de 15 de setembro, compete às entidades 
reguladoras a resolução de conflitos entre operadores sujeitos à sua 
regulação, ou entre estes e consumidores, designadamente: dinamizar 
e cooperar com os mecanismos alternativos de resolução de conflitos 
existentes ou, em colaboração com outras entidades, promover a criação 
de outros mecanismos, cabendo-lhes neste caso promover a adesão das 
entidades intervenientes da respectiva área de atividade económica sobre 
a qual incide a sua atuação; e mediante solicitação dos interessados, 
promover o tratamento das reclamações através de mediação, conciliação 
ou arbitragem, em termos processuais simples, expeditos e tendencialmente 
gratuito.”

Com efeito, esta norma da lei-quadro vem prever o recurso a 
meios de resolução alternativa de litígios, mediante a solicitação dos 
interessados, para efeitos de tratamento de uma reclamação. neste 
sentido é reforçada a necessidade das entidades reguladoras intervirem 
em sede de resolução de conflitos, através da utilização ou promoção de 
meios alternativos aos meios tradicionais. 

na sequência do que já preconizava a lei-quadro, foi também 
publicada em 2015 a lei 144/2015, de 8 de setembro, que veio proceder 
à transposição da Diretiva 2013/11/ue, do parlamento europeu e 
do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa 
de litígios de consumo, estabelecendo o enquadramento jurídico 
dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   147 09/06/2016   12:25:08



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

148

revogando os Decretos-leis 146/99, de 4 de maio, e 60/2011, de 6 de 
maio. esta lei aplica-se a procedimentos de resolução extrajudicial de 
litígios nacionais e transfronteiriços promovidos por uma entidade de 
resolução alternativa de litígios, quando eles sejam iniciados por um 
consumidor contra um fornecedor de bens ou prestador de serviços e 
respeitem a obrigações contratuais resultantes de contratos de compra e 
venda ou de prestação de serviços, e sejam celebrados entre fornecedor 
de bens ou prestador de serviços estabelecidos e consumidores 
residentes em portugal e na união europeia. 

exclui, no entanto, e com particular relevância para este artigo, 
(i) serviços de interesse geral sem caráter económico; (ii) serviços de 
saúde7; (iii) serviços públicos de ensino complementar ou superior; 
(iv) litígios de empresas contra consumidores; (v) reclamações de 
consumidores junto de empresas e de entidades reguladoras. ou 
seja, nos termos da alínea b) do n. 2 do artigo 2º, na referida lei são 
excluídos expressamente os serviços de saúde prestados aos utentes por 
profissionais do setor para avaliar, manter ou reabilitar o seu estado 
de saúde, incluindo a prescrição, a dispensa e o fornecimento de 
medicamentos e dispositivos médicos. significa isto que os prestadores 
de cuidados de saúde registados na ers não se encontram abrangidos 
pela lei, estando dispensados do cumprimento dos requisitos que ela 
impõe, atento a particularidade deste setor.

 5. o sistema de mediação de conflitos da ers

5.1 enquadramento

a atividade de resolução alternativa de litígios está prevista na 
atividade da ers desde a sua criação. inicialmente, a previsão de 
resolução de conflitos por via de meios alternativos surgiu com o artigo 
31º do Decreto-lei 309/2003, de 10 de dezembro8, que previa que “a 
fim de promover a resolução de conflitos entre operadores sujeitos à sua 
regulação, ou entre eles e os seus clientes ou terceiros, cabe à ERS efetuar 
ações de conciliação ou arbitragem sempre que tal esteja previsto na lei e 
mediante solicitação dos interessados”. 

Mais tarde, nos antigos estatutos da ers aprovados pelo Decreto-
lei 127/2009, de 27 de maio, previa-se no artigo 47º que, “a pedido 
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ou com o consentimento das partes, a ERS pode intervir na mediação 
ou conciliação de conflitos entre estabelecimentos do Serviço Nacional de 
Saúde ou entre os mesmos e operadores do setor privado e social”.

no âmbito desse diploma legal a ers interveio como entidade 
mediadora de conflitos em seis procedimentos de mediação entre as 
contrapartes contratuais, no aspecto da gestão dos contratos de parceria 
público-privada. a ers obteve uma elevada taxa de sucesso, tendo sido 
formalizados acordos totais ou parciais entre os mediados em cinco dos 
seis procedimentos9.

atualmente, a competência da ers para intervir na resolução 
alternativa de litígios decorre, primeiramente, do disposto na lQer que 
veio incluir, como melhor se viu supra, no âmbito dos poderes que são 
conferidos a estas entidades os “poderes de mediação”. por outro lado, do 
disposto nos atuais estatutos da ers, nomeadamente no artigo 28º do 
Decreto-lei 126/2014, de 22 de agosto, resulta claramente a atribuição 
de competências para intervir nesta matéria. assim, nos termos do n. 
1 do artigo 28º dos seus estatutos: “a pedido ou com o consentimento 
das partes, a ERS pode intervir na mediação ou conciliação de conflitos 
entre estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e prestadores do setor 
privado ou social ou ainda no âmbito de contratos de concessão, de 
parceria público-privada, de convenção ou de relações contratuais afins 
no setor da saúde, ou ainda entre prestadores de cuidados de saúde e 
utentes”, prevendo-se no n. 2 deste artigo que “as condições e requisitos 
para submissão de conflitos ou litígios referidos no número anterior a 
mediação ou conciliação são definidos por regulamento da ERS”. 

em face do exposto, em 2015, entrou em vigor o regulamento 
de resolução de Conflitos da ers – regulamento 628/2015, de 17 de 
setembro, que veio “estabelecer as condições e requisitos de funcionamento 
do procedimento de resolução de conflitos da ERS, incluindo a mediação 
ou conciliação de conflitos”.

É de destacar ainda que os estatutos da ers, no já referido artigo 
28º, estabelecem uma salvaguarda legal, traduzida na possibilidade 
desta entidade recusar a aceitação da mediação de conflitos, prevista 
no n. 1, quando interfiram com o exercício dos poderes de supervisão 
legalmente definidos (n. 3). ora, não obstante a importância desta 
salvaguarda legal, até por imposição dos princípios da imparcialidade, 
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independência e transparência, norteadores da mediação enquanto meio 
de resolução alternativa de litígios, foi marcante que do regulamento 
de mediação da ers resultasse um regime de incompatibilidades 
que permitisse à ers fundamentar a sua recusa na intervenção na 
resolução de um conflito em que seja solicitada a sua intervenção como 
entidade mediadora, assegurando que a ers pudesse prosseguir nas 
suas atribuições com absoluta isenção e independência. 

no que se refere à mediação ou conciliação de conflitos entre 
prestadores e utentes, pressupõe-se a subsistência de um conflito entre 
os mediados no contexto de uma prestação de cuidados de saúde, pelo 
que ficaram excluídos do sobredito regulamento os conflitos referentes 
à qualidade da assistência administrativa e o tempo de espera no 
atendimento administrativo. além disso, se o pedido versar sobre um 
conflito do qual resultem fatos que possam constituir contraordenação 
ou crime público, deve a ers tomar as providências necessárias, 
designadamente, a sua comunicação às autoridades competentes. a 
ers pode, ademais, recusar o pedido quando verificar que ele versa 
sobre um conflito que colide com os poderes de supervisão de outra 
entidade administrativa que prossiga fins públicos, devendo neste caso 
comunicar à entidade administrativa respectiva (cfr. artigo 15º do 
regulamento 268/2015). pelo que, importa prever um mecanismo de 
triagem dos conflitos em função do objeto do litígio.

Finalmente, ainda no que respeita ao poder de intervenção da 
ers na resolução alternativa de litígios, nos termos do artigo 29º dos 
estatutos da ers, com a epígrafe  “‘arbitragem’, está previsto que “sem 
prejuízo do disposto no artigo anterior, a ERS pode celebrar protocolos 
com centros de arbitragem institucionalizada existentes, definindo nesse 
protocolo o eventual apoio logístico e técnico que entenda conveniente a 
prestar para o efeito”.

em face do exposto, o sistema de mediação de conflitos da ers, 
em concreto o procedimento de resolução de conflitos da ers que 
iremos descrever no ponto seguinte, assenta num quadro normativo 
decorrente dos seguintes diplomas legais: a lQer – lei 67/2013, de 28 
de agosto (cfr. artigos 40º, n. 4, alínea a) e artigo 47º, n. 3, alínea d)); 
os estatutos da ers, aprovados pelo Decreto-lei 126/2014, de 22 de 
agosto (cfr. artigo 28º e artigo 29º), a lei da Mediação – lei 29/2013, 
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de 19 de abril (cfr. artigo 1º, alínea a) e artigos 3º a 9º) e o regulamento 
de resolução de Conflitos da ers – regulamento 628/2015, de 17 de 
setembro.

5.2 Do procedimento de resolução de conflitos da ers10

nos termos do regulamento de resolução de Conflitos da ers 
(doravante, regulamento) (cfr. artigo 1º, n. 2, alíneas a) e b))11, é 
estabelecida a distinção entre a mediação e conciliação de conflitos, 
porquanto ambas as modalidades integram o âmbito de atuação da ers 
em matéria de resolução alternativa de litígios.

assim, a mediação é o meio de resolução de conflitos em que as 
partes, sendo auxiliadas por um terceiro imparcial, um mediador, 
procuram chegar a um acordo que resolva o conflito que as opõe. por 
sua vez, na conciliação, o terceiro imparcial (o mediador) pode propor 
soluções para o conflito, ainda que o acordo final dependa sempre, 
exclusivamente, da vontade dos mediados.

neste contexto, cabe referir que, em rigor, a resolução de conflitos é 
sempre realizada através da mediação, apenas sendo diferente a atitude 
do mediador no decurso do procedimento. este poderá, assim, assumir-
se como um mero facilitador do diálogo entre as partes, conduzindo-
as à obtenção de uma solução para o conflito que as opõe; ou noutras 
situações, poderá assumir uma atitude mais ativa, propondo soluções 
para a resolução do conflito, ainda que sejam sempre as partes a decidir 
os termos do acordo.

no artigo 3º do regulamento é definido o âmbito subjetivo da 
mediação ou conciliação de conflitos na ers, estabelecendo-se que esta 
abrange os conflitos entre estabelecimentos do sns ou entre os estes e 
prestadores do setor privado e social ou ainda no âmbito de contratos 
de concessão, de parceria público-privada, de convenção ou de relações 
contratuais afins no setor da saúde; ou ainda entre prestadores de 
cuidados de saúde e utentes. 

este sistema rege-se pelos princípios gerais aplicáveis à mediação 
em todo território nacional, nos termos da lei da Mediação, 
designadamente: a voluntariedade, a confidencialidade, a igualdade 
e imparcialidade, a independência, a executoriedade, a competência 
e a responsabilidade. adicionalmente, a ers incorporou ainda os 
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seguintes princípios: a informalidade, a celeridade e a gratuitidade (cfr. 
artigo 2º)12. 

Visando o presente artigo a apresentação do sistema de mediação de 
conflitos da ers, enunciamos, em seguida, as principais características 
deste sistema, consubstanciadas na prossecução dos princípios atrás 
descritos, que se encontram, presentemente, consagrados em diversas 
disposições do regulamento da ers.

os requisitos formais de acesso ao procedimento de mediação 
estão estabelecidos no artigo 11º do regulamento. assim, atento 
o princípio da voluntariedade, o pedido de mediação é, em regra, 
formulado em conjunto, por escrito13, e deve conter, além de todos os 
elementos descritos no artigo 11º, n. 3, outros que as partes julguem 
pertinentes. sendo o pedido de iniciativa individual, dependerá sempre 
da concordância da outra parte no conflito (cfr. artigo 11º, n. 2, alíneas 
a) e b)). a intervenção da ers através do procedimento de resolução de 
conflitos é gratuita (cfr. artigo 26º).

o procedimento de resolução de conflitos da ers rege-se pelo 
princípio da informalidade. assim, em regra, as comunicações 
estabelecidas entre a entidade mediadora do conflito (a ers), o 
mediador e os mediados, são efetuadas por correio eletrónico (cfr. 
artigo 9º, n. 1). em caso de manifesta impossibilidade e desde que 
devidamente fundamentado, o pedido e a tramitação do procedimento 
pode ser feito por via postal registada (cfr. artigo 9º, n. 2).

no que respeita ao local da mediação, prevê-se, em regra, que as 
sessões decorram na sede da ers. sempre que as particularidades da 
mediação o justifiquem, as sessões presenciais poderão ser realizadas 
noutro local, a definir por acordo expresso dos mediados e da entidade 
mediadora do conflito. a título excepcional, e desde que não seja 
afetada a prossecução da mediação e o cumprimento dos princípios 
a ela subjacentes, as sessões de mediação poderão ser realizadas por 
videoconferência (cfr. artigo 10º, n. 1, al. 3)).

em regra, o procedimento de resolução de conflitos tem a duração 
máxima de 90 dias, iniciando-se a contagem do prazo com a recepção 
do pedido conjunto dos mediados. este prazo pode ser prorrogado 
(i) sempre que a entidade mediadora do conflito solicite informações 
adicionais aos mediados sobre os elementos do pedido de mediação ou 
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sobre o objeto do conflito, (ii) por iniciativa daquela entidade, por mais 
90 dias, ou (iii) por um prazo superior, mediante acordo expresso dos 
mediados (cfr. artigo 23º).

em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, pode ser 
suspenso o prazo do procedimento, nomeadamente para a realização 
de um acordo provisório. a suspensão do procedimento de mediação, 
se acordada por escrito pelos mediados, não prejudica a suspensão dos 
prazos de caducidade ou de prescrição, da mesma forma que também não 
prejudica a suspensão da instância judicial, conquanto seja respeitado o 
prazo máximo de três meses, nos termos do artigo 273º, n. 2, do Código 
de processo Civil (cfr. artigo 24º).

Quando validamente submetido o 
pedido de mediação, a ers, na qualidade 
de entidade mediadora do conflito, efetua 
uma avaliação preliminar que culminará 
numa decisão de aceitação ou de recusa 
da mediação, que será notificada aos 
mediados. em caso de aceitação, serão os 
mediados informados do número atribuído 
ao processo de mediação, bem como da identificação e endereço 
eletrónico do mediador que conduzirá o procedimento (cfr. artigo 
14º). serão, também, notificados da recusa de intervenção, que poderá 
ocorrer por uma das seguintes causas justificativas (cfr. artigo 15º, n. 1):

– indeferimento liminar do pedido, no caso de irregularidade do 
pedido de mediação não suprida pelas partes após insistência da ers 
(cfr. n. 6 do artigo 11º), ou no caso de conflito entre prestadores e utentes 
por incumprimento do requisito material de acesso (cfr. artigo 4º)14;

– estar em curso na ers um procedimento de tratamento de 
reclamação15, processo de inquérito ou processo de contraordenação 
que envolva os mediados que submeteram o pedido de mediação e 
tenha por objeto o conflito por estas apresentado para mediação;

– no caso de estar em curso um procedimento de tratamento de 
reclamação, sempre que subsista um litígio ou conflito de consumo pode 
a ers, a pedido das partes, aceitar dar seguimento ao procedimento de 
resolução de conflitos, arquivando o processo de reclamação (cfr. n. 2 
do artigo 15º);

Em regra, o 
procedimento 

de resolução 
de conflitos 

tem a duração 
máxima de 

90 dias
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– o pedido de mediação versar sobre um conflito que colida com os 
poderes de supervisão da entidade mediadora do conflito;

– o pedido de mediação versar sobre um conflito que colida com 
os poderes de supervisão de outra entidade administrativa que prossiga 
fins públicos, devendo, neste caso, a entidade mediadora do conflito 
tomar as providências necessárias, designadamente a sua comunicação 
às autoridades competentes; 

– o pedido de mediação versar sobre um conflito do qual resultem 
fatos que possam constituir contraordenação ou crime público, devendo 
neste caso a entidade mediadora do conflito tomar as providências 
necessárias, designadamente a sua comunicação às autoridades 
competentes. 

sempre que se verificar a recusa nos termos do n. 1 do artigo 15º, 
os mediados devem ser informados da possibilidade de recorrer a 
outros mecanismos alternativos de resolução de litígios (cfr. n. 3 do 
artigo 15º).

o procedimento de mediação inicia-se com uma sessão de pré-
mediação, seguindo-se sessões de mediação presenciais, em regra na 
sede da ers. poderão, ainda, ser realizadas sessões privadas (cfr. artigos 
18º e 19º). 

na sessão de pré-mediação, após a explicitação, pelo mediador, 
do funcionamento e regras do procedimento, os mediados devem 
manifestar o seu acordo no prosseguimento do procedimento de 
resolução de conflitos, através da adesão final às regras do protocolo de 
mediação (cfr. artigo 17º, nos 1 e 2). 

no âmbito do procedimento de mediação, compete ao mediador, 
que é um terceiro imparcial, assegurar que as partes sejam tratadas 
de forma equitativa e com imparcialidade. em conformidade com o 
procedimento de mediação da ers, o medidor é um técnico da ers 
mandatado para o efeito pelo Conselho de administração (cfr. artigo 
5º, n. 1), com competências especializadas para o exercício da mediação, 
cumprindo-se, assim, o princípio da competência e da responsabilidade 
(i.é., curso de formação de mediadores de conflitos ou frequência de ações 
de formação que lhe confiram aptidões específicas teóricas e práticas).

a prossecução do princípio da independência é assegurado 
numa dupla perspectiva, ou seja, por um lado, a independência da 
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ers enquanto entidade pública dotada de poderes regulatórios que 
podem condicionar a sua neutralidade na mediação; e por outro 
lado, na independência do próprio trabalhador da ers que conduzirá 
pessoalmente o processo. o princípio da independência é ainda 
assegurado pela neutralidade do mediador quanto ao desfecho do 
procedimento: “nas sessões de mediação os mediados apresentam as suas 
posições sobre o objeto do conflito e discutem opções para a solução do 
mesmo” (cfr. artigo 18º, n. 1).

o mediador que, por razões legais, éticas ou deontológicas, considerar 
ter a sua independência, imparcialidade ou isenção comprometidas, 
deverá, se já tiver iniciado o procedimento, interrompê-lo e pedir a sua 
escusa ao Conselho de administração da ers (cfr., artigo 5º, n. 3). no 
caso de impossibilidade superveniente do mediador em continuar a 
assegurar o procedimento de mediação, serão os mediados notificados 
pela entidade mediadora do conflito ou do termo do procedimento de 
mediação, não havendo lugar a substituição do mediador; ou do termo 
da intervenção no procedimento daquele mediador, com a indicação da 
sua substituição por um novo mediador. nesta última situação, fica na 
disponibilidade dos mediados a aceitação ou a recusa da substituição 
do mediador e o prosseguimento do procedimento de mediação (cfr. 
artigo 27º).

no âmbito do procedimento de resolução de conflitos todos 
os intervenientes estão sujeitos ao princípio da confidencialidade. 
o mediador tem a obrigação de guardar estrita confidencialidade 
relativamente à mediação, procedendo à devolução dos documentos 
de caráter pessoal ou reservado e específicos do objeto do conflito, 
entregues pelos mediados ou por outros intervenientes, se por estes for 
solicitado (cfr. artigo 6º, alínea f)) e partilha as informações relevantes 
com os mediados, com exceção das que lhe sejam transmitidas em 
estrita confidencialidade, em sede de sessão privada (cfr., artigo 6º, 
alínea c)). por sua vez, os mediados têm igualmente a obrigação 
de guardar estrita confidencialidade relativamente à mediação (cfr. 
artigo 7º, alínea d)), podendo ser acompanhados nas sessões de 
mediação por representantes legais ou outros técnicos, ficando todos 
os intervenientes sujeitos ao princípio da confidencialidade (cfr. 
artigo 8º).
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Visando a densificação do princípio da voluntariedade, o 
procedimento de resolução de conflitos pode terminar a qualquer 
momento por desistência de qualquer um dos mediados (cfr. artigo 
28º, b)).

o procedimento de mediação pode, ainda, terminar com (i) o 
acordo dos mediados, total ou parcial16, ou não acordo (cfr, artigos 
20º, 21º e 28º, alínea a) e d)); (ii) sempre que a entidade mediadora 
do conflito, fundamentadamente, assim o decida (cfr. artigo 28º, alínea 
c)), e (iii) por caducidade, sempre que se atinja o prazo máximo do 
procedimento de resolução de conflitos, incluindo as prorrogações (cfr. 
artigo 28º, alínea d)).

6. conclusão

em jeito de conclusão, gostaríamos de referir que, no que concerne à 
resolução de conflitos em geral, está a ocorrer uma revolução silenciosa na 
sociedade e na comunidade jurídica, porquanto o cidadão tende, cada vez 
mais, a procurar meios alternativos de resolução de litígios, tendencialmente 
mais céleres, menos burocráticos e menos onerosos comparativamente 
aos tradicionais (ou seja, os tribunais). ademais, é hoje indiscutível que 
os meios de resolução alternativa de litígios vêm ganhando cada vez mais 
destaque, também devido às instâncias europeias e suas diretivas. tal 
revolução é também patente no setor da saúde, onde a multiplicidade e 
complexidade dos conflitos conferem à resolução alternativa de litígios, 
em particular, à mediação de conflitos inúmeras vantagens.

no âmbito da regulação, a mediação enquanto meio de resolução 
alternativa de litígios está a assumir hoje um papel cada vez mais 
importante e revela-se imprescindível para a concretização do estado 
regulador e para a prossecução do interesse público.

neste contexto, a ers conseguiu compreender a relevância e 
necessidade da integração da resolução alternativa de litígios no seu 
âmbito de intervenção, tendo estruturado a sua atividade de resolução 
de conflitos quer ao nível legal, quer ao nível procedimental, de forma 
progressiva e sustentada, oferecendo hoje um serviço de mediação de 
conflitos que efetivamente funciona e que, por agora, tem tido resultados, 
embora tímidos, muito satisfatórios. 
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através da utilização da mediação de conflitos na ers é possível 
chegar a uma grande variedade de acordos entre os mediados, 
às denominadas “soluções fora da caixa” e soluções win-win, que 
conseguem acolher efetivamente os interesses de ambas as partes, o que 
faz com que a resolução de conflitos por esta via contribua para uma 
mudança positiva nas relações entre as partes envolvidas. não obstante, 
é preciso ressalvar que existem conflitos que ficam fora do âmbito de 
atuação da ers, estando previsto um regime de incompatibilidades que 
permite à ers fundamentar a sua recusa na intervenção na resolução 
de um conflito sempre que interfira com os seus poderes de supervisão, 
assegurando, assim, que possa prosseguir as suas atribuições com 
absoluta isenção e independência. 

no setor da saúde em portugal existe um conjunto significativo de 
conflitos que, estando dentro ou fora do domínio de atuação da ers, 
poderão beneficiar da mediação de litígios enquanto instrumento hábil 
para a efetiva resolução de conflitos.

Notas
* emília Ferreira. Coordenadora de unidade na ers.
**  liliana Matos Viana. técnica superior de regulação na ers.
***  sofia Melo. técnica superior de regulação na ers.
1. o regulamento 66/2015, de 11 de fevereiro de 2015, que veio estabelecer as regras 

do registo obrigatório (no sistema de registo de estabelecimentos regulados) 
dos estabelecimentos sujeitos à jurisdição regulatória da ers, define na alínea b) 
do n. 1 do artigo 2º “estabelecimento prestador de cuidados de saúde” como “todos 
os estabelecimentos previstos no n. 2 do artigo 4º dos Estatutos da ERS, aprovados 
pelo Decreto-Lei n. 126/2014, de 22 de agosto, nomeadamente os que se dediquem 
a uma ou mais das atividades constantes no Anexo ao presente Regulamento e 
ainda às atividades que venham a ser consideradas como prestação de cuidados de 
saúde pelo Conselho de Administração da ERS”.

2. o conceito de “utente” é equiparável ao conceito de “cidadão”, a quem o artigo 
52º, n. 1, da Constituição da república portuguesa reconhece o direito de 
reclamação, pois todos os cidadãos são consumidores efetivos ou potenciais, 
“não são apenas os doentes ou pacientes que se deslocam ao estabelecimento para 
receberem cuidados de saúde que devem ser qualificados como tais, mas também 
todos aqueles que os acompanham ou que os visitam. em rigor, todos os que 
frequentam ou utilizam o estabelecimento prestador de serviços, inclusivamente 
potenciais consumidores/utentes dos serviços prestados naquele local, têm 
o direito de ver assegurada a exigência legal de disponibilização imediata e 
gratuita do livro de reclamações, independentemente de já terem contratado ou 
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usufruído do serviço” (cfr. sentença proferida no processo 119/14.0Yustr, do 
tribunal da Concorrência, regulação e supervisão).

3. Como acontece no procedimento de resolução de conflitos da ers (cfr. artigo 5º, 
n. 1, do regulamento 628/2015, de 17 de setembro).

4. em que há a imposição de uma solução para o conflito, numa lógica de 
“ganhador” vs. “perdedor”.

5. Moreira, Vital Maçãs, Fernanda. 2003. “Autoridades Reguladoras Independentes 
– Estudo e Projecto de Lei-Quadro”, Coimbra editora.

6. “Para efeitos do disposto no n. 1, são reconhecidas como entidades reguladoras 
as seguintes entidades atualmente existentes: a) Instituto de Seguros de Portugal; 
b) Comissão do Mercado de valores Mobiliários; c) Autoridade da Concorrência; 
d) Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos; e) Autoridade Nacional 
de Comunicações; f) Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.; g) Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I.P.; h) Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos; i) Entidade Reguladora da Saúde.”

7. sublinhado nosso.
8. este foi o diploma criador da ers, definindo as suas atribuições, organização e 

funcionamento.
9. Cfr. relatórios de atividade da ers dos anos de 2011, 2012 e 2014, publicados em 

www.ers.pt.
10. esta foi a denominação escolhida pela ers aquando da concepção do seu sistema 

de mediação de conflitos, tendo sido acolhida no regulamento de resolução de 
Conflitos da ers – regulamento 628/2015, de 17 de setembro.

11. os artigos doravante mencionados são do regulamento da ers.
12. o mediador designado fica vinculado ao cumprimento dos princípios do 

procedimento de resolução de conflitos (cfr. artigo 5º, n. 2)).
13. em regra o pedido é digitalizado e enviado para o endereço eletrónico da 

entidade mediadora do conflito – mediacao@ers.pt.
14. o acesso à mediação de conflitos entre prestadores e utentes, sem prejuízo 

dos demais requisitos formais e materiais de acesso à mediação, pressupõe a 
subsistência de um conflito entre os mediados no contexto de uma prestação de 
cuidados de saúde, não sendo considerados conflitos no contexto de uma prestação 
de cuidados de saúde, nomeadamente, a qualidade da assistência administrativa e 
o tempo de espera no atendimento administrativo (cfr. artigo 4º).

15. na ers as reclamações são objeto de um tratamento específico, tendo-se optado 
pela separação das matérias. assim sendo, existem procedimentos distintos para 
o tratamento de reclamações e para a mediação. Vejamos que, nos termos do 
regulamento de tratamento de reclamações da ers – regulamento 66/2015, de 11 
de fevereiro, artigo 15º, “subsistindo um litígio entre as partes, após o arquivamento do 
processo de reclamação, e desde que observadas as regras estabelecidas no regulamento 
de mediação de conflitos da ERS, as partes poderão solicitar a intervenção desta 
Entidade Reguladora em procedimento de mediação de conflitos (n. 1). Sem prejuízo 
do disposto no número anterior, as partes poderão recorrer aos meios de resolução 
alternativa de litígios, nos termos da legislação aplicável (n. 2).”
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16. o acordo de mediação tem força executiva, sem necessidade de homologação 
judicial, desde que verificadas as respectivas condições legais.
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