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Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão de Economia, Obras 

Públicas, Planeamento e Habitação 

Deputado Afonso Oliveira 

Palácio de S. Bento 

Praça da Constituição de 1976 

1249-068 Lisboa  

 

                          
 
 
 

Sua Referência Sua Comunicação Nossa Referência Data 

Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª 19-05-2022 138511/2022 20-06-2022 

 

 

 
Assunto: Parecer sobre a Proposta de Lei nº 8/XV/1.ª 

    

Em resposta ao solicitado por V. Exa., relativamente ao assunto acima melhor 

identificado, remetemos, em anexo, o parecer da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). 

 

Sem mais assunto de momento, a ERS encontra-se sempre ao dispor para o que V. Exa. 

entender por adequado ou necessário. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Presidente do Conselho de Administração 
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      PARECER  

Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª 

 

a) Considerações prévias 

Os Estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), consagrados no Decreto-Lei n.º 126/2014, de 

22 de agosto, impõem que a sua atividade se reja pelas normas constantes do regime jurídico da 

concorrência – cf. artigo 2.º, n.º 1 b) –, exercendo funções de regulação, de supervisão e de 

promoção e defesa da concorrência respeitantes às atividades económicas na área da saúde dos 

setores privado, público, cooperativo e social – cf. artigo 4.º, n.º 1 –, tendo como uma das suas 

atribuições, a supervisão da atividade e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde no que respeita à legalidade e transparência das relações económicas entre os 

diversos operadores, entidades financiadoras e utentes – cf. artigo 5.º, n.º 1 c) –, devendo, para a 

prossecução de tais objetivos, cooperar e colaborar com a Autoridade da Concorrência (AdC) nos 

termos do referido regime jurídico da concorrência. 

Acresce que a própria ERS deve promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao 

mercado, em colaboração com a referida AdC, nos termos do artigo 10.º, alínea f), e desenvolvidos 

nos artigos 16.º e 20.º, todos do referido Decreto-Lei acima identificado. 

Do exposto resulta que a ERS tem competências próprias na promoção e defesa da concorrência no 

setor que regula e supervisiona, o da saúde, e a obrigação de cooperação com a AdC. 

O “Regime Jurídico da Concorrência”, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, alterada pela Lei 

n.º 23/2018, de 5 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 108/2021, de 7 de dezembro, e os Estatutos da 

AdC são, pois, matéria de relevo para a ERS, porquanto conformam e enformam a sua atuação 

como reguladora e supervisora do mercado da prestação de cuidados de saúde, por forma a 

promover a defesa dos interesses dos respetivos consumidores – utentes – que, no limite, são o seu 

fundamento existencial. 

Por outro lado, Portugal integra a União Europeia (UE) e esta pretende, crescentemente, garantir o 

bom funcionamento do seu mercado interno. 

Ora, a autenticidade da concorrência no mercado interno da UE e, consequentemente, o seu bom 

funcionamento, obriga à permanente harmonização das leis de concorrência dos respetivos Estados-

Membros com o Direito da UE e à crescente eficácia operacional das respetivas autoridades de 

concorrência. 
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Com esse propósito, a UE aprovou a Diretiva n.º 2019/1/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 11 de dezembro de 2018, visando a sobredita harmonização e a atribuição às autoridades da 

concorrência dos Estados-Membros competências para aplicarem a lei de forma mais eficaz. 

 

 

b) Considerações sobre a Proposta de Lei 

Como já acima dito, a transposição da Diretiva supra referenciada visa atribuir às autoridades da 

concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir 

o bom funcionamento do mercado interno. 

Para o efeito e nos termos do disposto no artigo 1.º, a mesma estabelece um conjunto de regras 

destinadas a assegurar que as autoridades nacionais da concorrência dispõem das garantias de 

independência, dos meios e das competências de execução e de aplicação de coimas necessários à 

aplicação eficaz dos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), de modo a que a concorrência no mercado interno não seja falseada e a que os 

consumidores e as empresas não sejam prejudicados por leis e medidas nacionais que impeçam as 

autoridades nacionais da concorrência de aplicarem as regras de forma eficaz (n.º 1). 

A Diretiva abrange a aplicação dos artigos 101.º e 102.º do TFUE, bem como a aplicação paralela do 

direito nacional da concorrência.  

No que respeita ao artigo 31.º, n.os 3 e 4, a Diretiva abrange também o direito nacional da 

concorrência quando aplicado de forma autónoma (n.º 2). 

Por último, a Diretiva estabelece um conjunto de regras em matéria de assistência mútua para 

garantir o bom funcionamento do mercado interno, bem como do sistema de estreita cooperação no 

âmbito da Rede Europeia da Concorrência (n.º 3). 

Para a prossecução das apontadas finalidades, a Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª contempla alterações 

aos seguintes diplomas legislativos: i) à Lei n.º 19/2012 de 8 de maio, que aprovou o novo regime 

jurídico da concorrência; e ii) ao Decreto-Lei n.º 125/2014 de 18 de agosto, que aprovou os Estatutos 

da AdC. 

Sobre as alterações referidas à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e ao Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 

de agosto, é parecer da ERS que as mesmas plasmam os desígnios da Diretiva e que fundam as 

motivações da Proposta de Lei, ambas já sucessivamente referenciadas, vindo conferir maior clareza 

em algumas matérias reguladas no regime jurídico da concorrência, que também rege a ERS, 

conforme os seus Estatutos definem, potenciando, simultaneamente, a nosso ver, a eficácia da 

atuação da AdC, entidade com a qual a ERS, por imposição estatutária e propósito estratégico 

coopera permanentemente. 
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Não obstante, sobre as alterações à Lei nº 19/2012, de 8 de maio, parece-nos que: i) relativamente 

ao proposto artigo 7.º, que contempla a possibilidade da AdC rejeitar o tratamento de questões que 

considere não prioritárias, parece-nos fundamental densificar a norma com uma graduação de 

prioridade das matérias ou, alternativamente, a definição de critérios que conduzam a tais 

considerações de não prioridade, sob pena de poder-se propiciar decisões discricionárias; ii) e, 

relativamente ao proposto artigo 17.º, considerando que o respetivo n.º 5 obriga à utilização de um 

formulário do sítio eletrónico da AdC para a apresentação de denúncias de práticas restritivas da 

concorrência, parece-nos essencial clarificar se o formulário também deve ser usado por entidades 

públicas que queiram fazer participações. 

 

c) Conclusões 

A Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª, remetida à apreciação da ERS pela 6.ª Comissão de Economia, 

Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República, ao proceder, nos termos 

que o faz, à alteração da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que aprovou o regime jurídico da 

concorrência, e à alteração do Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, que aprovou os Estatutos 

da Autoridade da Concorrência, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2019/1/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, sem ferir, por ação ou omissão 

legislativa, a respetiva motivação do legislador europeu – garantir o bom funcionamento do mercado 

interno – ou o Direito Português. 

Porém, as propostas alterações aos artigos 7.º e 17.º, n.º 5, da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, 

parecem-nos merecedores de reapreciação, pelas razões e nos termos acima expostos.  

Por todo o exposto, entende a ERS que a Proposta de Lei n.º 8/XV/1ª deve ser objeto de 

reapreciação, nos termos sobreditos, antes da votação final. 

É este, s.m.o., o nosso parecer. 


