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PREOCUPAÇÕES IDENTIFICADAS

34%

80%

2000 2020

4 Maiores Operadores OutrosElevado grau de concentração

Várias NUTS III são servidas por 
um único operador.

Expansão via aquisições

A abertura de novas clínicas
aumenta a proximidade dos doentes 
às clínicas.

Unidades
constituídas 
de raiz pelos 

4 maiores 
operadores

24%24%

Deslocações demoradas

Cerca de 12 000 doentes deslocam-se
várias vezes por semana à clínica onde
realizam tratamento.

Escolha muito limitada

Existe uma alocação dos doentes às 
clínicas, ao invés de uma escolha dos 
doentes.

Tempo médio de 
viagem superior a 
uma hora 
(ida e volta)

Fonte: ERS – Tratamento AdC.

NUTS III

HEMODIÁLISE 
EM PORTUGAL

Fonte: Operadores – Tratamento AdC.

Fonte: PGID, ERS, Operadores, APIR e DGS – Tratamento AdC.

Representatividade 
em número de 
clínicas (%)
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Hemodiálise em Portugal
Abril 2021

Barreiras à abertura e expansão de clínicas de hemodiálise:

Incerteza 
Jurídica

Multiplicação de 
Procedimentos

Assimetrias entre 
Abertura e Expansão

Processos 
Morosos

Alocação de 
Doentes

Após a abertura

A concorrência no setor realiza-se
via fatores não-preço. No entanto, o
grau de concentração poderá ter
impacto no preço ao afetar o poder
negocial entre os operadores e o
Estado.

A localização é a principal
variável de concorrência entre
clínicas.

A concorrência por qualidade será
tanto maior quanto maior o grau
de escolha por parte dos
doentes.

Dimensões de concorrência

Localização QualidadePreço regulado
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HEMODIÁLISE 
EM PORTUGAL

RECOMENDAÇÕES

PROMOVER A

ESCOLHA PELOS

DOENTES

No âmbito do regulamento de transporte não urgente de doentes:
(a) Introduzir um dever de comunicação das ARS aos doentes,
caso várias clínicas cumpram os critérios de gestão do transporte
de doentes renais crónicos no SNS ; e
(b) Avaliar a introdução de uma opção de reembolso para os
doentes que assegurem o próprio transporte

6

Criar um sistema comparativo de indicadores de qualidade para
comparar clínicas
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ELIMINAR

BARREIRAS

DESNECESSÁRIAS

PARA ABRIR

CLÍNICAS

Publicar as cláusulas que definem as convenções para a área de
hemodiálise, em falta desde 2013

1

Nas cláusulas:
(a) avaliar a possibilidade de atribuição por deferimento tácito; e
(b) assegurar definição de um prazo de resposta a pedidos de
convenção

2

Eliminar obstáculos legais que condicionem a abertura de
clínicas à capacidade existente, à concentração do mercado ou à
rentabilização de meios existentes

3

Criar um portal único para entrantes que reúna os pedidos de
licenciamento e de convenção

4

Assegurar o princípio de neutralidade tecnológica no manual de
boas práticas, em discussão
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