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1. Introdução 

1.1. Apresentação 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é, nos termos da Lei-quadro das entidades administrativas 

independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e 

cooperativo (Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, na redação alterada pela Lei n.º 12/2017, de 2 de 

maio, Lei 71/2018, de 31 de dezembro, e Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro) e dos seus 

Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, uma pessoa coletiva de direito 

público, com a natureza de entidade administrativa independente, dotada de autonomia 

administrativa e financeira, de autonomia de gestão, de independência orgânica, funcional e técnica 

e de património próprio, e goza de poderes de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização 

e sancionatórios.  

No âmbito da orientação e gestão da ERS, compete ao Conselho de Administração elaborar o 

relatório de atividades e o relatório e contas do exercício, conforme disposto nas alíneas b) e c) do 

n.º 1 e d) do n.º 2 do artigo 40.º daqueles Estatutos.  

Em concretização de tais obrigações legais, este relatório apresenta uma breve descrição das 

atividades de regulação desenvolvidas em 2020, bem como das principais atividades de gestão 

interna e mobilização de recursos. 

Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 2 e 3 do artigo 70.º e das alíneas c) e d) do artigo 

71.º dos Estatutos, o presente relatório é enviado ao Governo e à Assembleia da República e objeto 

de divulgação pública no website da ERS ( www.ers.pt), onde também se poderá encontrar a versão 

integral dos estudos, pareceres, instruções e recomendações aqui referidos. 

 

1.2. Missão e âmbito de regulação 

Em conformidade com os seus Estatutos, a ERS tem por missão a regulação da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, e as suas atribuições compreendem a 

supervisão desses estabelecimentos no que respeita ao cumprimento dos requisitos de exercício 

da atividade e de funcionamento, incluindo o licenciamento dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação 

de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e 
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transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e 

utentes. 

O seu âmbito de regulação inclui todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, dos 

setores público, privado, social e cooperativo, independentemente da sua natureza jurídica, 

excetuando-se os profissionais de saúde no que respeita à sua atividade sujeita à regulação e 

disciplina das respetivas associações públicas profissionais e os estabelecimentos sujeitos a 

regulação específica do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P., nos aspetos respeitantes a essa regulação. 

 

1.3. Estrutura interna 

O Conselho de Administração é o órgão colegial responsável pela definição da atuação da ERS, 

bem como pela direção dos respetivos serviços, em conformidade com a lei e os regulamentos 

aplicáveis, sendo atualmente composto pela Professora Doutora Sofia Nogueira da Silva 

(presidente), pela Eng.ª Manuela Álvares e pelo Dr. Rogério Carvalho (vogais). São também órgãos 

sociais da ERS o Conselho Consultivo, que é o órgão de consulta e participação na definição das 

linhas gerais de atuação e nas decisões do Conselho de Administração; e o Fiscal Único, 

responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial. 

A estrutura orgânica da ERS, que se reproduz na figura 1, compreende os seguintes departamentos:  

• Departamento do Utente (DU) – tem por competência a supervisão dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde no âmbito da apreciação e monitorização das reclamações 

dos utentes, e o desenvolvimento de ações de informação, capacitação e redução de 

assimetrias de informação, promovendo o reforço da literacia em saúde. 

• Departamento de Registo e Licenciamento (DRL) – assegura os procedimentos de registo 

público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, controla a emissão de taxas 

de registo e contribuições regulatórias, assegura o licenciamento e procede à fiscalização do 

funcionamento dos estabelecimentos. 

• Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória (DIAS) – tem por competência 

o desenvolvimento dos procedimentos administrativos e sancionatórios para garantia do 

cumprimento das obrigações pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde em 

todas as matérias a que corresponde a função de regulação da ERS. 
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• Departamento de Estudos e Avaliação em Saúde (DEAS) – assegura a monitorização do 

sistema de saúde, realiza estudos e pareceres e assegura a avaliação sistemática dos 

prestadores de cuidados de saúde em termos do seu desempenho económico-financeiro e da 

qualidade e segurança dos cuidados prestados.  

A organização da ERS compreende ainda o seguinte conjunto de unidades autónomas:  

• Unidade de Gestão Interna (UGI) – desenvolve atividades de apoio instrumental necessárias 

ao funcionamento da ERS, designadamente relacionadas com a gestão dos recursos humanos, 

a gestão das instalações, o controlo dos recursos e fluxos financeiros, a gestão do património 

e a aquisição e contratação de bens e serviços. 

• Serviços Jurídicos (SJ) – prestam apoio em todas as matérias de relevância jurídica, tendo 

ainda as competências específicas de conduzir o processo de mediação ou conciliação de 

conflitos, elaborar regulamentos com eficácia externa e assegurar a representação judicial da 

ERS. 

• Gabinete de Comunicação (GC) – promove o fluxo comunicacional interno na organização, 

bem como a relação da ERS com pessoas e entidades externas e com a Comunicação Social. 

• Gabinete de Gestão da Qualidade (GGQ) – assegura o desenvolvimento e manutenção do 

sistema de gestão da qualidade da ERS, contribuindo para a sua melhoria contínua, e promove 

a segurança e saúde no local de trabalho. 

• Gabinete de Sistemas de Informação (GSI) – assegura o funcionamento, desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas de informação da ERS, na vertente de hardware e software, incluindo 

a implementação das políticas de gestão do sistema informático aprovadas, bem como a 

supervisão dos serviços prestados por entidades externas. 
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Figura 1 – Organigrama  

 

 

1.4. Orientação estratégica 

Colocando sempre a pessoa e, em particular, o utente dos serviços de saúde no centro das suas 

preocupações, a ERS orienta a sua atividade, para cumprimento da missão que lhe foi atribuída 

pelo legislador. Após um balanço daquilo que foi o triénio 2017-2019, entendeu-se estarem criadas 

as condições para, no triénio seguinte, se alterar o paradigma de intervenção da ERS, passando de 

um modelo de supervisão e intervenção regulatória essencialmente reativa, muito assente na 

análise de incidentes, para um modelo de supervisão preventiva assente na avaliação de risco. 

A necessidade de uma intervenção mais eficaz e de uma mais eficiente alocação dos recursos 

disponíveis, limitados face à dimensão e complexidade do universo regulado, em particular num 

setor tão dinâmico e em rápida mudança, tem sido a base para uma discussão ampla sobre a ação 

das entidades reguladoras e de supervisão, em particular no contexto europeu.  
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Dessa discussão resultou a necessidade de se identificar sinais de risco explícito ou inerente em 

cada entidade supervisionada, para se criarem políticas de regulação mais dirigidas e eficazes. Em 

resposta, verificou-se a afirmação da metodologia baseada na análise e avaliação do risco que, 

pela sua objetividade e transversalidade, se propagou rapidamente para áreas diversas, e mais 

recentemente, para a regulação no setor da Saúde. 

Tal permite a monitorização sistemática da conduta dos prestadores de cuidados de saúde, 

potenciando ganhos relevantes de eficácia na intervenção da ERS. A Entidade detém já, fruto da 

sua atividade regular, informação sobre o seu universo regulado que importa agora agregar, com o 

auxílio de sistemas de informação capazes de recolher e tratar, com segurança e celeridade, 

grandes quantidades de dados, de forma a ter, em cada momento, um rigoroso conhecimento do 

desempenho dos prestadores de cuidados de saúde e dos vários setores e subsetores do sistema 

de saúde.  

Esta estratégia de intervenção implica a permanente atualização da análise de risco, permitindo a 

criação de alertas precoces para que seja possível antecipar e lidar com problemas emergentes. A 

monitorização do perfil de risco de prestadores individuais, de segmentos de atividade e/ou do 

sistema de saúde como um todo, bem como das suas alterações ao longo do tempo, permite 

intervenções regulatórias atempadas. Trata-se de um processo dinâmico, e que impulsiona uma 

intervenção regulatória e de supervisão mais preventiva, através da identificação e antecipação de 

problemas. 

Efetivamente, esta abordagem possibilita uma mais eficiente alocação dos recursos da reguladora 

nas suas várias esferas de intervenção, orientando-os para os prestadores e/ou segmentos de 

atividade prioritários. Por outro lado, potenciando uma intervenção sistémica, permite reduzir a 

probabilidade de ocorrência de incidentes, aumentar a probabilidade e rapidez de deteção de 

incidentes, e diminuir o tempo de intervenção após identificação de um incidente, contribuindo 

efetivamente para a melhoria da segurança e qualidade dos cuidados prestados e para a garantia 

dos direitos dos utentes dos serviços de saúde. 

Para sustentar esta mudança de paradigma, tem sido particularmente útil a colaboração estreita, 

que a ERS tem vindo a promover nos últimos anos, com outras entidades reguladoras e de 

supervisão do setor da Saúde europeias, que se debatem com a mesma problemática. Vale a pena 

destacar aqui o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da Supervision and Regulation 

Innovation Network for Care (SINC), criada em 2019, e de que a ERS é membro fundador. A partilha 

de conhecimento e boas práticas no seio desta plataforma de trabalho internacional, seja em fórum 

alargado, seja com instituições específicas para temas mais concretos, tem sido uma enorme mais-
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valia para este processo de mudança, para a sua sustentabilidade e consistência técnica em termos 

de intervenção regulatória. 

Refira-se que este enquadramento estratégico para o triénio 2020-2022 foi definido em momento 

prévio ao atual enquadramento de saúde pública. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto da doença COVID-19 causada pelo novo coronavírus 

SARS-CoV-2, como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. No dia 2 de março, 

Portugal registava o primeiro caso de doença e, a 11 de março, a OMS qualificou-a como uma 

pandemia internacional, dado o número de países em que a mesma já havia sido registada e atenta 

a sua rápida propagação mundial.  

O aumento do número de infetados, de internamentos hospitalares e de óbitos relacionados, direta 

e indiretamente, com a doença em questão modificou rapidamente o contexto de prestação de 

cuidados de saúde em Portugal. A situação excecional criada pela epidemia SARS-CoV-2 e pela 

infeção epidemiológica por COVID-19 teve um tremendo impacto no sistema de saúde, quer por 

força da própria doença, que implicou uma resposta específica e imediata dos serviços de saúde, 

quer por força das medidas adotadas pelas entidades competentes - Presidente da República, 

Assembleia da República, Governo e Direção-Geral da Saúde (DGS) -, com o propósito de prevenir 

a transmissão do vírus e combater a potencial calamidade pública, recorrendo à restrição de direitos 

e liberdades, em especial no que respeita a direitos de circulação e liberdades económicas. 

Considerando que compete à ERS, entre outros objetivos regulatórios, assegurar o cumprimento 

dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, garantir os direitos e interesses legítimos dos 

utentes e zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade, tal implicou alterações muito 

relevantes na sua atividade e na definição de prioridades de intervenção. A situação pandémica que 

se instalou em 2020 veio tornar ainda mais premente a abordagem da supervisão pelo risco, e 

precipitou a sua adoção, ainda que numa fase preliminar, em várias áreas de intervenção da ERS. 

Desde o início da pandemia, evidenciaram-se restrições ao acesso a cuidados de saúde, 

nomeadamente pela suspensão e/ou diminuição da atividade programada nos estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), e pela suspensão ou cessação da atividade de estabelecimentos 

dos setores privado, cooperativo e social. Em contrapartida, evidenciaram-se tentativas de 

adequação à nova realidade, de que são exemplo o aumento de consultas à distância no SNS (quer 

em ambiente hospitalar, quer nos cuidados primários), e a abertura de um número significativo de 

unidades de telemedicina para permitir a continuidade de prestação de cuidados de saúde em 

segurança. Em julho de 2020, a ERS emitiu uma Informação de Monitorização sobre o impacto da 

pandemia no sistema de saúde até então, que contempla uma breve análise sobre o efeito deste 
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novo contexto na atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e no exercício 

dos direitos dos utentes, sintetizando a monitorização realizada pela ERS no período e a resposta 

aos constrangimentos verificados, em especial no que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde1. 

Logo em março de 2020, antevendo-se (ainda que com um elevado grau de incerteza quanto à sua 

dimensão e duração) que a pandemia teria fortíssimos impactos no funcionamento do sistema de 

saúde – no SNS e fora dele -, foram definidas como prioridades para a intervenção da ERS a 

garantia do acesso a cuidados de saúde, e a garantia da qualidade e segurança dos serviços 

prestados. Foi este o entendimento que orientou a atividade da ERS ao longo do ano. 

 

 

 
1 Cfr. Informação de Monitorização: Impacto da Pandemia COVID-19 no Sistema de Saúde – período de 

março a junho de 2020, disponível em https://www.ers.pt/media/3487/im-impacto-covid-19.pdf. 

 

https://www.ers.pt/media/3487/im-impacto-covid-19.pdf
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2. Atividades de regulação e supervisão 

Segundo o artigo 10.º dos seus Estatutos, são objetivos da atividade reguladora da ERS: 

a) Assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, incluindo os respeitantes ao regime de licenciamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos da lei (concretizado no artigo 11.º 

como “Controlo dos requisitos de funcionamento”); 

b) Assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos termos da 

Constituição e da lei (concretizado no artigo 12.º como “Garantia de acesso aos cuidados de 

saúde”); 

c) Garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes (concretizado no artigo 13.º como “Defesa 

dos direitos dos utentes”); 

d) Zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade (concretizado no artigo 14.º como 

“Garantia da prestação de cuidados de saúde de qualidade”); 

e) Zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema 

(concretizado no artigo 15.º como “Regulação económica”); 

f) Promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, em colaboração com a 

Autoridade da Concorrência na prossecução das suas atribuições relativas a este setor 

(concretizado no artigo 16.º como “Promoção e defesa da concorrência”); e 

g) Desempenhar as demais tarefas previstas na lei.  

Por sua vez, o Decreto-lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, que estabelece o regime jurídico a que 

devem obedecer as práticas de publicidade em saúde, desenvolvidas por quaisquer 

intervenientes, de natureza pública ou privada, sobre as intervenções dirigidas à proteção ou 

manutenção da saúde ou à prevenção e tratamento de doenças, independentemente da forma ou 

meios que se proponham utilizar, e atribui à ERS a responsabilidade pela fiscalização e instrução 

dos processos de contraordenação, competindo-lhe ainda a aplicação das correspondentes coimas 

e sanções acessórias. 
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2.1. Controlo dos requisitos de funcionamento 

Neste âmbito, realça-se, antes de mais, a obrigatoriedade de registo público dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde junto da ERS (previsto no artigo 26.º dos 

seus Estatutos), enquanto requisito legal de abertura e de funcionamento. Pela importância da 

atualidade e fidedignidade dos dados constantes do registo público para o conhecimento do 

mercado, quer na variante da tutela dos direitos e interesses legítimos dos utentes quer para o 

exercício das funções de supervisão e de regulação da atividade dos estabelecimentos integrantes 

do âmbito regulatório da ERS, manteve-se o objetivo de assegurar que tal era feito de forma eficaz 

e célere. A figura seguinte ilustra a evolução do registo público desde 2007.  

Figura 2 – Evolução do número de entidades inscritas e estabelecimentos registados  

 

Ao longo do ano, fruto da dinâmica natural do setor da Saúde e, sobretudo, do novo contexto de 

emergência de saúde pública e situação excecional de pandemia, verificou-se a entrada e saída do 

Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) de um número considerável de 

entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Em termos globais, tal resultou 

num crescimento líquido de 4,3% do número de entidades inscritas e de 5,8% do número de 

estabelecimentos registados no SRER a 31 de dezembro, face ao final de 2019. 

Muito embora a responsabilidade pela permanente atualização do registo seja de cada prestador 

de cuidados de saúde, a ERS tem vindo a verificar que, com alguma frequência, tal não é 

assegurado. A mitigação deste problema tem sido uma preocupação da ERS nos últimos anos e, 

em 2020, iniciou-se um projeto dedicado à verificação da fidedignidade dos dados de registo de 

todo o universo de regulados da ERS, bem como à promoção das necessárias ações corretivas. A 
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atualidade do registo permite não só o correto conhecimento e, logo, uma mais adequada 

supervisão do setor regulado, mas também uma maior previsibilidade e melhor gestão das receitas 

da ERS.  

Considerando a emergência de saúde pública e situação excecional que se viveu no ano de 2020, 

face à epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-19, a ERS teve de repensar o 

seu funcionamento e acima de tudo, reconduzir a sua intervenção no sistema de saúde, dando 

resposta a novos desafios e adotando novos modelo e abordagens face ao modo tradicional de 

trabalho.  

Neste contexto, destacou-se a criação de fluxos e acomodação de novos procedimentos que 

viabilizassem o registo das estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a 

prestação de cuidados de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, 

no âmbito da resposta à epidemia, com isenção de taxa de registo e de contribuições regulatórias, 

bem como a manutenção e gestão de tais registos em cumprimento do Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto e da Portaria n.º 126/2020, de 26 de maio de 2020. 

Neste âmbito, assistiu-se ao registo de 328 destes estabelecimentos, com início de atividade entre 

os meses de fevereiro e dezembro de 2020, de acordo com a seguinte distribuição: 

Figura 3 – Estruturas Covid-19 registadas em 2020, por tipo de estabelecimento 

 

Foi, igualmente, acomodada no SRER a alteração introduzida pela Portaria n.º 218-A/2020, de 16 

de setembro, nos termos da qual, a título excecional e transitório e enquanto perdurar a situação 

epidemiológica, os laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas, os respetivos postos de 

colheita, e, bem assim, os laboratórios englobados em serviços, instituições, universidades, spin-

offs ou laboratórios de investigação, de natureza privada, cooperativa ou social, excluindo as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que se dediquem ao diagnóstico 

laboratorial de referência do SARS-CoV-2, estão dispensados da aplicação do procedimento de 

217
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licenciamento ordinário no que respeita à verificação dos requisitos técnicos de funcionamento 

aplicáveis à valência de patologia molecular. 

No que diz respeito à prestação de informações sobre requisitos de funcionamento a entidades 

responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, o sistema de gestão de 

chamadas da ERS registou uma forte atividade, que se refletiu num aumento de 39% do volume de 

esclarecimentos prestados por via telefónica e disponibilizados por via postal ou eletrónica, 

maioritariamente sobre matérias relacionadas com o registo e com o licenciamento de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor privado, tendo-se verificado, em 

contrapartida e como seria de esperar, uma redução significativa de atendimentos presenciais nas 

instalações da ERS, em virtude do cumprimento de regras constantes dos regimes de Estado de 

Emergência e de Calamidade decretados durante o ano de 2020, tal como demonstrado nas tabelas 

seguintes. 

Tabela 1 – Atendimentos presenciais 

Tema 
2018 2019 2020  

Número % Número % Número % 

Registo 899 69% 257 19% 189 68% 

Licenciamento 266 21% 870 64% 51 18% 

Apoio geral 73 6% 150 11% 33 12% 

Pagamentos e certidões 56 4% 72 5% 7 3% 

Total 1.294 100% 1.349 100% 280 100% 

 

Tabela 2 – Atendimentos telefónicos 

Tema 
2018 2019 2020 

Número % Número % Número % 

Registo 11.269 53% 12.733 46% 23516 61% 

Pagamentos e certidões 2.907 14% 3.957 14% 6421 17% 

Apoio geral 4.460 21% 6.367 23% 5107 13% 

Licenciamento 2.460 12% 4.750 17% 3490 9% 

 Total 21.096 100% 27.807 100% 38.534 100% 

Incumbe à ERS, nos termos da alínea a) do artigo 11.º dos seus Estatutos, pronunciar-se sobre os 

requisitos necessários para o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde e, nos termos da alínea b) do mesmo artigo, instruir e decidir os pedidos de licenciamento 

de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. A seguinte tabela ilustra o universo de 

licenças emitidas e confirmadas nos últimos três anos. 
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Tabela 3 – Licenças emitidas e confirmadas, por tipologia 

Tipologia 2018 2019 2020 

Centros de enfermagem 206 129 97 

Clínicas ou consultórios dentários 679 624 539 

Clínicas ou consultórios médicos 868 955 790 

Laboratórios de anatomia patológica 3 3 1 

Laboratórios de genética médica 2 1 0 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 14 4 7 

Posto colheita de patologia clínica e análises clínicas 544 611 86 

Terapêuticas não convencionais 281 232 280 

Comunidades terapêuticas 1 0 0 

Centro de dia 0 0 1 

Centro de consulta   1 

Unidades com internamento ou bloco operatório 4 1 2 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 4 5 5 

Unidades de diálise 10 0 3 

Unidades de medicina física e reabilitação 91 69 64 

Unidades de medicina nuclear 3 0 1 

Unidades de obstetrícia e neonatologia 1 1 2 

Unidades de radiologia 99 65 52 

Unidades de radioterapia 0 1 0 

Total 2.810 2.701 1.931 

No âmbito da tramitação dos processos de licenciamento ordinário, a ERS vistoriou 13 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, para avaliação de 24 pedidos de 

licenciamento por tipologias de atividade, seguidamente identificadas. 

Tabela 4 – Pedidos de licença de funcionamento por tipologia de atividade e licenciamento, 

no âmbito do procedimento ordinário 

Tipologias avaliadas  
2018 2019 2020 

Laboratórios de anatomia patológica  3 4 2 

Laboratórios de genética médica  0 1 1 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas  0 6 2 

Unidades com internamento ou bloco operatório  3 4 4 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral  8 8 6 

Unidades de diálise  4 5 3 

Unidades de medicina nuclear  1 2 - 

Unidades de obstetrícia e neonatologia  2 2 2 

Unidades de radioterapia  1 3 3 

Comunidades terapêuticas  0 2 1 

Total  22 37 24 
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Considerando as atribuições e competências da ERS em matéria de garantia do direito de acesso 

dos utentes à prestação de cuidados de saúde adequados, de qualidade, e com segurança, e em 

cumprimento do objetivo instituído pela alínea c) do artigo 11.º dos seus Estatutos, em conjugação 

com o artigo 15.º do Decreto-lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, a ERS tinha previsto, para 2020, um 

plano anual de fiscalizações regulares, a par de eventuais ações urgentes e/ou extraordinárias.  

No entanto, por força do regime previsto na Lei n.º 1/2020, de 19 de março, no âmbito das medidas 

de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da 

doença COVID-19, a atividade da ERS sofreu alterações significativas, com especial impacto na 

tramitação dos processos administrativos, por força da suspensão de várias diligências processuais, 

tais como vistorias e fiscalizações, e da suspensão de prazos processuais. Por outro lado, a própria 

presença de equipas de fiscalização da ERS poderia constituir um risco adicional e potenciador de 

contágios (fosse dos trabalhadores da ERS fosse, sobretudo, de utentes e profissionais dos 

estabelecimentos fiscalizados).  

Deste modo, foi repensada a metodologia de intervenção presencial durante esse período, quer em 

termos da definição de novas prioridades na escolha dos estabelecimentos a fiscalizar, quer em 

termos das condições que importava garantir para que a segurança das equipas, dos profissionais 

e dos utentes dos estabelecimentos fiscalizados estivesse devidamente acautelada. 

Tal como fizeram outras entidades reguladoras e de supervisão europeias, com quem foi mantido 

contacto frequente durante 2020, a ERS optou por encontrar formas alternativas de intervir junto 

dos prestadores de cuidados de saúde, redirecionando tendencialmente a sua intervenção no 

âmbito da atividade de fiscalização e de supervisão para a realização de ações urgentes e/ou 

extraordinárias, apenas quando se antecipava que os benefícios daí retirados compensariam os 

riscos associados. 

Assim, por um lado, com base nas reclamações e denúncias recebidas, relacionadas com questões 

de qualidade e segurança – orientação clara da atividade da ERS desde o início da pandemia –, 

iniciou-se um procedimento de sinalização e análise por equipas multidisciplinares da ERS, que 

determinaram um conjunto de prestadores a fiscalizar. 

Por outro lado, a partir de meados do ano foi decidido monitorizar preventivamente a atuação de 

um conjunto de unidades hospitalares que, pela sua dimensão, se antecipava que seriam chamadas 

a responder ao expectável crescimento do número de doentes com necessidade de internamento 

por força da COVID-19.  Esta atuação teve como finalidade averiguar os processos de avaliação, 
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diagnóstico e tratamento dos utentes suspeitos/confirmados com COVID-19, bem como identificar 

as condições em que eram prestados os cuidados de saúde.  

Assim, no contexto restritivo ditado pela emergência de saúde pública e situação excecional que se 

viveu no ano de 2020, foram avaliados 35 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos 

setores público, privado e social, de média e grande dimensão, tipicamente com oferta hospitalar, 

integrada por diversos serviços e de tipologias de atividade distintas, com elevada complexidade e 

com um volume de utentes muito acima da média do universo regulado pela ERS.  

Figura 4 – Ações de fiscalização e avaliações periódicas 

 

Em 14 destes estabelecimentos – nove unidades hospitalares do setor público, duas unidades 

hospitalares do setor privado e três unidades de cuidados continuados –, as ações de fiscalização 

tiveram como propósito a verificação do cumprimento das normas e orientações emanadas pela 

DGS, no contexto da epidemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e infeção epidemiológica COVID-

19, fosse no seguimento da receção de reclamações e denúncias, fosse no âmbito da intervenção 

preventiva mencionada acima. 

A tabela seguinte reflete as tipologias de atividade prosseguidas pelos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde fiscalizados em 2020 e nos anos anteriores. 

Tabela 5 – Tipologias de atividade e licenciamento fiscalizadas 

Tipologias 2018 2019 2020 

Centros de enfermagem 36 26 6 

    

Clínicas ou consultórios dentários 165 53 5 

Clínicas ou consultórios médicos 192 76 7 

Comportamentos Aditivos - Comunidades Terapêuticas 1 2 3 

Cuidados de saúde primários 108 0 0 

651

336

35

2018 2019 2020
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Tipologias 2018 2019 2020 

Fiscalizações sumárias (não sujeitas a licenciamento) 62 25 0 

Laboratórios de anatomia patológica 3 4 1 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 3 19 2 

Laboratórios de genética médica 0 3 1 

Posto colheita de patologia clínica e análises clínicas 55 18 0 

RNCCI(*) Convalescença 6 7 0 

RNCCI Paliativos 4 0 0 

RNCCI ULDM 20 31 2 

RNCCI UMDR 16 21 2 

RNCCI Pediátrico 0 0 3 

Terapêuticas não convencionais 24 3 0 

Unidades com internamento ou bloco operatório 11 24 6 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 17 24 7 

Unidades de diálise 6 65 4 

Unidades de medicina física e reabilitação 34 11 5 

Unidades de medicina nuclear 1 2 0 

Unidades de obstetrícia e neonatologia 2 9 1 

Unidades de radiologia 35 28 5 

Unidades de radioterapia 1 5 0 

Total 802 456 60 

(*) RNCCI = Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

A complexidade da intervenção num enquadramento de saúde pública tão atípico implicou que cada 

ação de fiscalização envolvesse equipas mais alargadas e multidisciplinares, e que a duração média 

de cada intervenção fosse muito superior ao que vinha sendo habitual.  

A tabela que se segue apresenta os resultados de ações de fiscalização e avaliações periódicas, 

cujos autos foram terminados em 2020. 

Tabela 6 – Resultados dos autos de fiscalização terminados 

 2018 2019 2020 

Abertura de Processo de Contraordenação 32% 34% 21% 

Abertura de Processo de Registo Oficioso 3% 0% 0% 

Arquivamento liminar 24% 24% 22% 

Arquivamento por genérica conformidade 25% 24% 15% 

Arquivamento por genérica conformidade com recomendação 13% 16% 33% 

Eliminação de registo 0% 0% 0% 

Arquivamento com instrução para correção 3% 2% 1% 

Total 100% 100% 100% 
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Resulta da tabela anterior e da análise análoga relativa aos anos anteriores, um aumento de casos 

arquivamento dos autos de fiscalização, por genérica conformação com recomendação emitida pela 

ERS, após a ação de fiscalização ou avaliação. 

 

2.2. Garantia de acesso aos cuidados de saúde 

Neste âmbito, a ERS investigou participações, queixas e reclamações que indiciavam restrições ou 

desigualdades infundadas no acesso a cuidados de saúde e, na sequência desses procedimentos, 

emitiu as ordens, instruções e recomendações que se revelaram oportunas e necessárias. 

Tendo sempre subjacente o objetivo de garantir a tramitação e a decisão eficazes e céleres nos 

procedimentos administrativos necessários a garantir o cumprimento das obrigações legais e 

regulamentares pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde (objetivo esse que é, de 

resto, transversal a todas as situações em que a ERS utiliza os seus poderes de supervisão), 

durante 2020 a ERS instaurou 31 processos de inquérito em matéria de defesa do direito de acesso 

aos cuidados de saúde.  

No mesmo período, concluíram-se 38 processos de inquérito, tendo 31 deles resultado, conforme 

a tabela seguinte, na emissão de dez ordens, 39 instruções e quatro recomendações, enquadradas 

pelos poderes de supervisão atribuídos à ERS pelo artigo 19.º dos seus Estatutos. Os restantes 

sete processos foram objeto de arquivamento, tendo um deles dado origem à instauração de um 

processo de contraordenação.  

Tabela 7 – Instruções, ordens e recomendações sobre acesso a cuidados de saúde2 

Temas Processos  Entidade Problemática Resultado 

A
ce

ss
o 

S
IG

IC
 

ERS/86/2019 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização de 
cirurgia no âmbito do SIGIC 

Ordem 

Instrução 

ERS/006/2019 

Hospital Fernando Fonseca, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização de 
cirurgia no âmbito do SIGIC 

Ordem 

Hospital da Cruz Vermelha Instrução 

Hospital St. Louis Instrução 

 
2 Mais detalhe sobre cada deliberação disponível em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/. 

https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/
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Temas Processos  Entidade Problemática Resultado 

Ordem Terceira de S. Francisco Instrução 

Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P. 

Recomendação 

A
ce

ss
o 

a 
cu

id
ad

os
 d

e 
sa

úd
e:

 u
rg

ên
ci

as
 d

o 
S

N
S

 

ERS/045/2019 

Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte, E.P.E. Acesso a serviço de urgência, 

especialidade de otorrinolaringologia, 
e cobrança de taxas moderadoras 

Ordem 

Instrução 

Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
I.P. 

Recomendação 

ERS/012/2017-B 
Centro Hospitalar de Setúbal, 
E.P.E. 

Acesso a cirurgia por utentes com 
recusa de transfusão sanguínea   

Instrução 

ERS/012/2017-C 
Instituto Português de Oncologia 
de Coimbra Francisco Gentil, 
E.P.E. 

Acesso a cirurgia por utentes com 
recusa de transfusão sanguínea   

Instrução 

ERS/021/2020 Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
Procedimento de triagem em serviço 
de urgência obstétrico 

Instrução 

ERS/042/2019 

Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E.P.E. 

Prestação de cuidados de saúde em 
contexto de serviço de urgência 

Instrução 

Centro Hospitalar Universitário 
de S. João, E.P.E. 

Instrução 

D
is

cr
im

in
aç

ão
 

ERS/94/2019 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  
Discriminação de utentes do SNS que 
sejam simultaneamente beneficiários 
de subsistema de saúde 

Instrução 

A
ce

ss
o 

a 
cu

id
ad

os
 d

e 
sa

úd
e:

 M
C

D
T

 d
o 

S
N

S
 

ERS/096/2019 
Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, E.P.E. 

Procedimentos de realização de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica  

Instrução 

ERS/049/2020 

Quadrantes - Clínica Médica e 
Diagnóstico Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Procedimentos de marcação de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica a utentes do SNS 

Instrução 

CEMEO - Centro Médico e de 
Ecografia de Oeiras, Lda. 

Procedimentos de marcação de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica a utentes do SNS 

Instrução 

ERS/079/2020 

ACES Loures Odivelas 
Procedimentos de prescrição de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica a utentes do SNS 

Instrução 

SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, E.P.E. 

Recomendação 

ERS/080/2020 

ACES Arco Ribeirinho 
Procedimentos de prescrição de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica a utentes do SNS 

Instrução 

SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, E.P.E. 

Recomendação 

A
ce

ss
o 

a 
P

M
A

 

ERS/127/2019 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  
Acesso a Procriação Medicamente 
Assistida  

Ordem 

Instrução 
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Temas Processos  Entidade Problemática Resultado 

ERS/114/2019 
Hospital Senhora da Oliveira – 
Guimarães, E.P.E. 

Procedimentos de realização de 
Procriação Medicamente Assistida 

Ordem 

A
ce

ss
o 

a 
C

ui
da

do
s 

de
 S

aú
d

e 
po

r 
C

id
ad

ão
s 

E
st

ra
ng

ei
ro

s 

ERS/106/2019 ACES Cascais 
Acesso a prestação de cuidados de 
saúde por cidadãos estrangeiros 

Instrução 

ERS/118/2019 ACES Sintra 
Acesso a prestação de cuidados de 
saúde por cidadãos estrangeiros 

Instrução 

ERS/017/2020 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  
Procedimentos de atendimento de 
cidadãos estrangeiros 

Instrução 

ERS/141/2019 ACES Amadora 
Acesso a prestação de cuidados de 
saúde por cidadãos estrangeiros 

Instrução 

ERS/018/2020 ACES Espinho Gaia  
Acesso a prestação de cuidados de 
saúde por cidadãos estrangeiros 

Ordem 

Instrução 

A
ce

ss
o 

a 
cu

id
ad

os
 d

e 
sa

úd
e:

 R
ej

ei
çã

o 
de

 u
te

nt
es

 

ERS/079/2019-A Hospital Privado de Alfena, S.A. 
Procedimentos de cobrança de dívida 
e rejeição de acesso 

Ordem 

Instrução 

ERS/079/2020-B 
Hospital Privado da Boa Nova, 
S.A. 

Procedimentos de cobrança de dívida 
e rejeição de acesso 

Instrução 

ERS/079/2019-C Hospital Privado de Braga, S.A. 
Procedimentos de cobrança de dívida 
e rejeição de acesso 

Ordem 

Instrução 

ERS/079/2019-D Hospital Privado da Trofa, S.A. 
Procedimentos de cobrança de dívida 
e rejeição de acesso 

Ordem 

Instrução 

ERS/079/2020-E 
Hospital Privado de Vila Real, 
S.A. 

Procedimentos de cobrança de dívida 
e rejeição de acesso 

Instrução 

ERS/051/2020 
G.H.P.G. - Gaiarts, Hospital 
Privado de Gaia, S.A. 

Procedimentos de cobrança de dívida 
e rejeição de acesso 

Ordem 

Instrução 

P
ro

ce
di

m
en

to
s 

de
 a

pl
ic

aç
ão

 

do
 R

G
P

D
 

ERS/135/2019  
Santa Casa da Misericórdia de 
Felgueiras - Hospital Agostinho 
Ribeiro 

Procedimentos de aplicação do 
Regulamento Geral de Proteção de 
Dados  

Instrução 

T
ra

ns
fe

rê
nc

ia
s 

In
te

r-
ho

sp
ita

la
re

s 

ERS/088/2019 
Centro Hospitalar de Setúbal, 
E.P.E. 

Procedimentos de transferência inter-
hospitalar 

Instrução 

ERS/009/2020 
Unidade Local de Saúde da 
Guarda, E.P.E. 

Procedimentos de transferência inter-
hospitalar - direito ao 
acompanhamento 

Instrução 

ERS/133/2019  
Hospital do Espírito Santo 
Évora, E.P.E. 

Procedimentos de transferência inter-
hospitalar - direito ao 
acompanhamento 

Instrução 

ERS/025/2020 
Hospital Professor Doutor 
Fernando Fonseca, E.P.E. 

Procedimentos de transferência inter-
hospitalar - direito ao 
acompanhamento 

Instrução 

ERS/034/2020 
Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E.P.E. 

Procedimentos de transferência inter-
hospitalar - direito ao 
acompanhamento 

Instrução 
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Temas Processos  Entidade Problemática Resultado 

ERS/048/2020 Hospital de Braga, E.P.E. 
Procedimentos de transferência inter-
hospitalar - direito ao 
acompanhamento 

Instrução 

ERS/019/2020 ACES Baixo Mondego 
Procedimentos de transferência inter-
hospitalar 

Instrução 

ERS/046/2020 
ACES Tâmega I - Baixo 
Mondego 

Recusa de acesso / Procedimentos de 
atendimento de doença aguda e de 
transferência de utentes 

Instrução 

R
eg

im
e 

ta
xa

s 
m

od
er

ad
or

as
 

ERS/100/2019 
SGHL -Sociedade Gestora do 
Hospital de Loures, S.A. 

Procedimentos de cobrança de taxa 
moderadora e preços 
administrativamente fixados 

Instrução 

ERS/075/2020 
Clínica Médica e Dentária Santa 
Margarida da Escócia, Lda. 

Procedimento de cobrança de 
equipamentos de proteção individual a 
utentes SNS 

Instrução 

 

Desde o início da pandemia, a ERS procurou formas alternativas de intervenção junto dos 

prestadores. Na identificação casuística de dificuldades de acesso, por exemplo, houve assíduos 

contactos telefónicos e por email com os prestadores, desburocratizando os processos e agilizando 

a resolução de problemas – nomeadamente, para clarificação imediata do entendimento da ERS.  

Uma dessas formas de intervenção utilizadas pela ERS, com apoio na análise regular das 

reclamações e exposições trazidas ao seu conhecimento e para garantia do acesso aos cuidados 

de saúde, foi a emissão de Alertas de Supervisão, com o propósito de transmitir às entidades 

reguladas e aos utentes de serviços de saúde a interpretação da entidade sobre matérias 

específicas; criaram-se novos procedimentos para facilitar o cumprimento de obrigações por parte 

das entidades reguladas; e foram instaurados processos de monitorização para análise da evolução 

do sistema de saúde e do cumprimento de direitos fundamentais dos utentes pelos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, neste novo contexto.  

Na sequência de todo o quadro legal em matéria do acesso de cidadãos estrangeiros em Portugal 

aos cuidados de saúde no âmbito do SNS, nomeadamente em função da publicação do Despacho 

n.º 3863-B/2020, de 27 de março, foi emitido o Alerta de Supervisão n.º 6/2020, de 8 de abril, 

alterado e atualizado a 5 de junho de 20203,  dirigido a todos os estabelecimentos prestadores de 

 
3 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 6/2020, de 8 de abril, alterado e atualizado a 5 de junho de 2020, disponível 
em https://www.ers.pt/media/3274/alerta-supervisão-6_2020-atualizacaofinal.pdf.   

https://www.ers.pt/media/3274/alerta-supervisão-6_2020-atualizacaofinal.pdf
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cuidados de saúde, em especial aos estabelecimentos da rede nacional de cuidados primários, para 

estes assegurarem:  

(i) o acesso aos cuidados de saúde no SNS nos mesmos termos que aos cidadãos 

portugueses:  

a. aos cidadãos estrangeiros que possuam documento comprovativo de autorização de 

permanência, de residência ou visto de trabalho;  

b. aos cidadãos estrangeiros que possuam documento emitido pelas juntas de 

freguesia, comprovativo de que se encontram a residir em Portugal há mais de 90 

dias;  

c. aos cidadãos estrangeiros que possuam documento de manifestação de interesse 

ou de pedido emitido pelo SEF, documento comprovativo do agendamento no SEF 

ou recibo comprovativo de pedido efetuado, nos termos do Despacho n.º 3863-

B/2020. 

(ii) Aos cidadãos estrangeiros que necessitem de cuidados urgentes, cuidados de saúde 

pública, cuidados a grávidas e de planeamento familiar, cuidados a menores, cuidados 

de vacinação, cuidados no âmbito de reagrupamento familiar, cuidados em situação de 

exclusão social, o acesso a cuidados de saúde no SNS nos mesmos termos que os 

cidadãos portugueses, mesmo não sendo portadores dos documentos referidos na 

alínea anterior; 

(iii) Quanto aos demais cidadãos estrangeiros não enquadráveis nas alíneas anteriores, o 

acesso a cuidados de saúde com posterior encaminhamento para Centro Nacional de 

Apoio ao Imigrante ou Local de Apoio à Integração dos Imigrantes. 

Em matéria de acesso à prestação de cuidados de saúde por utentes grávidas em contexto de 

epidemia SARS-CoV-2, foi emitido o Alerta de Supervisão n.º 8/2020, de 17 de abril4, a todos os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no sentido de:  

(i) Ser garantido o acompanhamento preconizado das utentes grávidas, em todas as fases 

da gestação, privilegiando-se, sempre que possível, os meios não presenciais de 

prestação de cuidados de saúde; 

(ii) Ser garantido o acesso das utentes grávidas aos Meios Complementares de Diagnóstico 

e Terapêutica (MCDT) considerados essenciais à vigilância da gravidez, em especial, ao 

rastreio pré-natal (rastreio combinado do 1.º trimestre de gravidez), bem como às 

 
4 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 8/2020, de 17 de abril, disponível em https://www.ers.pt/media/3215/121-alerta-
de-supervisão-8_2020.pdf. 

https://www.ers.pt/media/3215/121-alerta-de-supervisão-8_2020.pdf
https://www.ers.pt/media/3215/121-alerta-de-supervisão-8_2020.pdf
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ecografias de 1.º trimestre e de 2.º trimestre (ecografia morfológica), os quais devem ser 

realizados de acordo com a periodicidade recomendada pelas orientações nacionais; 

(iii) Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que constatem não possuir 

capacidade para a prestação dos específicos cuidados de saúde elencados no ponto 

anterior devem, de forma atempada, atento o cronograma específico dos MCDT em 

causa, assegurar que as utentes sejam encaminhadas para outro estabelecimento 

prestador de cuidados de saúde, que garanta, em tempo útil, a prestação dos cuidados 

de saúde necessários. 

Considerando a atualização, em 5 de junho de 2020, da Orientação da DGS  n.º 018/2020, sobre a 

gravidez e o parto no âmbito da COVID-19, foi emitido o Alerta de Supervisão n.º 11/2020, de 3 de 

julho5, no sentido de confirmar a implementação da referida Orientação da DGS, sobre a gravidez 

e o parto no âmbito da COVID-19, destinada a garantir o acesso de utentes grávidas à realização 

de MCDT essenciais à vigilância da gravidez. 

Perante a possibilidade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde suspenderem, no 

âmbito da pandemia, a respetiva atividade e, consequentemente, suspenderem o seu registo junto 

da ERS, foi emitido o Alerta de Supervisão n.º 12/2020, de 31 de julho6, dirigido às entidades 

responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores privado, social 

ou cooperativo abrangidos por uma convenção celebrada com o SNS ou com um subsistema 

público de saúde, para a prestação de cuidados de saúde aos respetivos beneficiários, no sentido 

de diligenciarem, tempestivamente, junto das entidades competentes, pela suspensão da vigência 

da mesma. 

Por último, considerando a publicação do Regulamento da ERS n.º 964/2020, de 3 de novembro, 

sobre a transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, foi 

emitido o Alerta de Supervisão n.º 14/2020, de 20 de novembro7, dirigido a todos os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no seguinte sentido:  

(i) O Regulamento n.º 964/2020, de 3 de novembro, estabelece as regras aplicáveis ao 

processo de transferência de utentes e define os mecanismos organizacionais que 

 
5 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 11/2020, de 3 de julho, disponível em https://www.ers.pt/media/3434/alerta-
supervis%C3%A3o-n%C2%BA-11_2020.pdf. 
6 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 12/2020, de 31 de julho, disponível em https://www.ers.pt/media/3506/alerta-
supervis%C3%A3o_suspens%C3%A3o-estabelecimentos-com-conven%C3%A7%C3%A3o-vs-final.pdf. 
7 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 14/2020, de 20 de novembro, disponível em 
https://www.ers.pt/media/v3jjzum2/alerta-de-supervisão-regulamento-sobre-transferência-de-utentes-entre-
epcs.pdf. 
 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0182020-de-30032020-pdf.aspx
https://www.ers.pt/media/3434/alerta-supervis%C3%A3o-n%C2%BA-11_2020.pdf
https://www.ers.pt/media/3434/alerta-supervis%C3%A3o-n%C2%BA-11_2020.pdf
https://www.ers.pt/media/3506/alerta-supervis%C3%A3o_suspens%C3%A3o-estabelecimentos-com-conven%C3%A7%C3%A3o-vs-final.pdf
https://www.ers.pt/media/3506/alerta-supervis%C3%A3o_suspens%C3%A3o-estabelecimentos-com-conven%C3%A7%C3%A3o-vs-final.pdf
https://www.ers.pt/media/v3jjzum2/alerta-de-supervisão-regulamento-sobre-transferência-de-utentes-entre-epcs.pdf
https://www.ers.pt/media/v3jjzum2/alerta-de-supervisão-regulamento-sobre-transferência-de-utentes-entre-epcs.pdf
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possibilitam a coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde;  

(ii) As regras e princípios constantes do Regulamento n.º 964/2020, de 3 de novembro, são 

aplicáveis a todas as transferências físicas de utentes entre estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado, cooperativo e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, sempre que as mesmas determinem uma 

transmissão de responsabilidade, temporária ou definitiva, sobre os cuidados de saúde 

a prestar; 

(iii) O Regulamento n.º 964/2020, de 3 de novembro, entra em vigor no dia 3 de dezembro 

de 2020 e o seu incumprimento constitui contraordenação, nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 61.º, ex vi do artigo 17.º, ambos dos Estatutos da ERS, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, punível com coima de 750 EUR a 3.740,98 

EUR ou de 1.000 EUR a 44.891,81 EUR, consoante o infrator seja pessoa singular ou 

coletiva. 

Da análise regular das reclamações e exposições trazidas ao conhecimento da ERS, foram sendo 

identificados constrangimentos ao regular funcionamento do sistema de saúde. Deste modo, para 

garantia do direito de acesso aos cuidados de saúde, a ERS instaurou os seguintes processos de 

monitorização, que continuam em curso no ano de 2021:  

• Acompanhamento dos planos de retoma de atividade programada pelos hospitais do SNS, 

a qual visou, por um lado, proceder ao acompanhamento do processo de reagendamento e 

realização da atividade assistencial programada, com especial enfoque na atividade 

cirúrgica anteriormente suspensa, aferindo da forma como a mesma garantia o direito de 

acesso dos utentes à prestação tempestiva de cuidados de saúde, designadamente, dos 

tempos máximos de resposta garantidos legalmente definidos e, por outro, ao 

acompanhamento das dificuldades sentidas pelos utentes no reagendamento/realização de 

cirurgias. Paralelamente, procedeu-se à recolha dos planos e prazos para a recuperação e 

reagendamento de toda a atividade assistencial programada não realizada por força da 

pandemia COVID-19, quer junto dos prestadores de cuidados de saúde, quer das demais 

entidades públicas com competência na matéria; 

• Acompanhamento do processo de adoção de um procedimento uniforme na abordagem de 

casos suspeitos de violência sexual no adulto, independentemente do seu sexo ou género, 

aferindo o cumprimento das obrigações decorrentes da Lei e da garantia dos direitos e 

interesses dos utentes, pelos estabelecimentos hospitalares do SNS; 
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• Após a emissão do Alerta de Supervisão n.º 11/2020, de 3 de julho, acompanhamento do 

comportamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e dos 

procedimentos adotados nesse âmbito, em função das normas e orientações da DGS, sobre 

a gravidez e o parto no âmbito da COVID-19, destinadas a garantir o acesso de utentes 

grávidas à realização de MCDT essenciais à vigilância da gravidez.  

• Na sequência dos anos anteriores, foi mantido o acompanhamento, através da apreciação 

e monitorização de queixas e denúncias, da implementação e cumprimento da legislação 

relativa ao Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA), criado pelo Decreto-Lei n.º 

44/2017, de 20 de abril, que procedeu à primeira alteração à Lei n.º 15/2014, de 21 de março, 

e respetiva regulamentação, nomeadamente a Portaria n.º 147/2017, de 27 de abril, que 

regula o Sistema Integrado de Gestão do Acesso dos utentes do Serviço Nacional de Saúde 

(SIGA SNS), bem como a recolha de informação de todos os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde do SNS, que permite o acompanhamento dos tempos de espera 

praticados. 

Por outro lado, em 2020, a ERS iniciou um estudo com o propósito de avaliar o impacto da pandemia 

de COVID-19 no acesso a cuidados de oncologia no SNS. 

 

2.3. Defesa dos direitos dos utentes  

Num sistema de saúde que deve ter o utente no seu centro, toda a atividade da ERS está também, 

necessariamente e, em última instância, orientada para a proteção da pessoa enquanto utente do 

sistema de saúde.  

A par com a sua atividade de regulação e supervisão da atuação dos prestadores de cuidados de 

saúde, dada a assimetria de informação que carateriza o setor da Saúde, e sabendo-se que tal 

limita a capacidade do utente de fazer valer os seus direitos e ocupar em pleno o seu lugar central 

no sistema de saúde, em 2020 a ERS promoveu ações de informação e capacitação, com o objetivo 

de sensibilizar e prestar informação e orientação aos utentes e ao setor regulado, colmatar falhas e 

dificuldades detetadas no acesso a informação, apoiar a tomada de uma decisão esclarecida, e 

promover o reforço da literacia em saúde.   

Estas ações vieram ainda reforçar a ideia de que a adequada informação e formação em direitos e 

deveres dos utentes é exigível também aos prestadores de cuidados de saúde, que devem garantir 

uma resposta com qualidade, também ao nível da informação prestada.  
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Em 2020, a ERS deu continuidade, desde logo, ao reforço da informação divulgada no website, 

tendo procedido à reestruturação de uma área dedicada aos utentes dos serviços de saúde, e à 

sua consolidação na prestação de informação útil, interativa e de fácil compreensão, com linguagem 

simples e apelativa, e sempre assente no entendimento regulatório da ERS nas suas diversas áreas 

de intervenção.  

Tabela 8 – Reestruturação da área Utentes do website da ERS 

Direitos e deveres dos utentes 
Plataforma dinâmica onde o utilizador poderá encontrar conteúdos informativos 
organizados e atualizados sobre a temática, em estreita relação com o resultado 
de toda a intervenção regulatória da ERS 

Perguntas Frequentes 
Perguntas e respostas simplificadas sobre temas de quadro normativo 
complexo e que motivaram um elevado número de pedidos de informação e/ou 
reclamações dirigidas à ERS 

Publicações  

Publicações, maioritariamente infográficas (periódicas ou pontuais) que têm 
como objetivo dar a conhecer, de forma simples e apelativa, assuntos atuais e 
de maior relevo pata o sistema de saúde: alertas, notas informativas, boletins e 
folhetos.  

Formulários 
Formulários que permitem redigir e submeter uma reclamação ou pedido de 
informação, solicitar mediação ou conciliação de conflitos e, ainda, pedir acesso 
a informação administrativa. 

Reclamações 
Área com informação útil e formulários para auxiliar o utente a exercer o seu 
direito a reclamar.  

Calculador de tempos de espera de 
cuidados de saúde (não urgentes) 

Aplicação que apresenta um cálculo dos Tempos Máximos de Resposta 
Garantidos (TMRG) no acesso a consultas de cuidados primários e a primeiras 
consultas hospitalares programadas, em estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde, com base em informação introduzida pelo utente 

No âmbito desta reestruturação foram atualizados os conteúdos já existentes e foram publicados 

conteúdos novos (notas informativas e perguntas frequentes), destacando-se, sempre que tal se 

justificou, conteúdos diretamente relacionados com a pandemia COVID-19.  

Tabela 9 – Conteúdos informativos da área Utentes do website da ERS 

Área Conteúdos Atividade 

Direitos e deveres 
dos utentes 

Direito à proteção da saúde 
Direito de acesso a cuidados de saúde 
Direito à qualidade da prestação dos cuidados de saúde 
Direito à decisão e consentimento livre e esclarecido  
Diretivas Antecipadas de Vontade e Procuradores de 
Saúde NOVO 

Atualização dos direitos já 
publicados e criação de 
novos conteúdos. 
Inclusão de versão 
simplificada e versão 
consolidada em todos os 
direitos. 
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Direito à informação 
Direito à proteção dos dados pessoais 
Direito à segunda opinião NOVO 
Direito à reclamação e a apresentar queixa 
Direito de associação 
Direito à assistência espiritual e religiosa 
Direito ao acompanhamento 
Discriminações positivas NOVO 
Direito das pessoas em contexto de doença avançada e em 
fim de vida NOVO 
Deveres dos utentes 

Perguntas 
Frequentes 

Acesso a informação de saúde 
Acesso de imigrantes à prestação de cuidados de saúde no 
Serviço Nacional de Saúde 
Atestado médico de incapacidade multiusos para acesso a 
benefícios associados à prestação de cuidados de saúde 
Cartões de saúde 
Consentimento informado 
Diretiva antecipada de vontade em cuidados de saúde 
Gravidez e parto em contexto de epidemia SARS-CoV-2 e 
de infeção epidemiológica por Covid 19 COVID-19 
Medidas extraordinárias no acesso de imigrantes ao SNS 
COVID-19 
Publicidade relativa a serviços de saúde 
Resolução de conflitos na ERS 
Taxas moderadoras do SNS 
Tempos Máximos de Resposta Garantidas (TMRG) 
Transporte não urgente de doentes no SNS 

Atualização e revisão jurídica 
das perguntas frequentes já 
existentes. 
Criação de novas perguntas 
frequentes relacionadas com 
a pandemia COVID-19 

Publicações  

Boletins 
Boletins INFO ERS (COVID-19) 
Notas Informativas 
Nota informativa n.º 1/2020 - Medidas extraordinárias no 
acesso de imigrantes à prestação de cuidados de saúde no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

Criação de novos conteúdos 
com especial enfoque em 
assuntos atinentes à 
pandemia COVID-19  

 
 

 

Ao longo de 2020, a ERS deu continuidade ao desenvolvimento do projeto “Direitos e Deveres dos 

Utentes dos Serviços de Saúde”, procedendo à consolidação dos conteúdos a considerar no 

mesmo, com o objetivo de criar uma plataforma dinâmica de reflexão e referencial de formação, que 

sirva para promover comportamentos mais esclarecidos no sistema de saúde e, assim, uma 

utilização mais racional dos cuidados de saúde. 

Ainda no âmbito da dinamização de ações para reforço da literacia na área da saúde, a ERS 

promoveu uma sessão pública de esclarecimento relativa a este projeto, realizada no dia 23 de 

outubro de 2020,  na qual foram apresentados os seus fundamentos, estrutura, concretização e 

divulgação, sempre com o objetivo de recolha de contributos junto de entidades prestadoras de 

cuidados de saúde, utentes e associações de utentes, órgãos da administração pública local, 

instituições do ensino superior e demais entidades e intervenientes com interesse nas matérias 

abrangidas, para garantir a participação ativa de todos os agentes do sistema de saúde no projeto 

em curso. 
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Adicionalmente, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 9.º dos Estatutos da ERS, a 28 de 

novembro de 2020, a ERS participou numa ação de capacitação promovida pela Associação 

Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, Colite Ulcerosa e Doença de Crohn (APDI), tendo 

feito uma apresentação, destinada aos associados da referida entidade, sobre direitos e deveres 

dos utentes dos serviços de saúde. 

Ainda no âmbito da defesa dos direitos dos utentes, inclui-se o reforço de mecanismos de apoio 

no exercício do direito à reclamação.  

Tal foi promovido por via de várias das ações acima descritas, sendo ainda de realçar que, em 

cooperação com a Direção-Geral do Consumidor (DGC), se deu continuidade à consolidação do 

processo de adesão ao Livro de Reclamações Eletrónico, o qual foi implementado no setor da 

Saúde em 2020, ainda que exclusivamente para os prestadores dos setores privado e social.  

Ainda em cooperação com a DGC, a ERS participou na campanha de informação denominada 

“Quem é quem nas reclamações”. A ERS participou na elaboração de um Guia, com conteúdos que 

permitissem identificar, de forma simples e rápida, a ERS enquanto entidade competente para 

rececionar e tratar as reclamações lavradas no Livro de Reclamações criado pelo Decreto-Lei n.º 

156/2005, de 15 de setembro, na sua versão atual.8 

Antecipando-se que os utentes teriam, neste enquadramento, algum receio em deslocar-se aos 

estabelecimentos ou às instalações da ERS e que, em largos períodos de tempo, tal seria dificultado 

também pelas medidas de confinamento impostas, foi reforçada a divulgação de informação sobre 

a possibilidade de os utentes apresentarem uma reclamação ou um pedido de informação por via 

do livro de reclamações online ou do formulário de pedido de informação e ainda, de apresentarem 

as suas questões junto da linha de apoio telefónico da ERS.   

Por outro lado, foi criada, no website da ERS, uma área denominada “Reclamações”, com 

informação útil e formulários para auxiliar o utente a exercer o seu direito a reclamar, bem como 

apresentar sugestões ou elogios, podendo ainda aceder a informação sobre o estado em que se 

encontra uma reclamação, sugestão ou elogio. É, também, disponibilizada informação estatística 

quadrimestral, individualizada e comparativa sobre as reclamações, as sugestões e os elogios 

monitorizados pela ERS.  

 
8 Conforme guia, disponível no sítio da DGC, em https://www.consumidor.gov.pt/comunicacao/noticias/livro-
de-reclamacoes-guia-quem-e-quem.aspx. 

https://www.consumidor.gov.pt/comunicacao/noticias/livro-de-reclamacoes-guia-quem-e-quem.aspx
https://www.consumidor.gov.pt/comunicacao/noticias/livro-de-reclamacoes-guia-quem-e-quem.aspx
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Ainda no âmbito da defesa dos direitos dos utentes, incumbe à ERS, nos termos da alínea a) do 

artigo 13.º dos seus Estatutos, apreciar as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o 

seguimento que lhes é dado pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

A concretização pela ERS desta atividade baseia-se numa plataforma eletrónica criada 

especificamente para o efeito – o Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC).  

Considerando a emergência de saúde pública, face à pandemia SARS-CoV-2 e à infeção 

epidemiológica por COVID-19, a 1 de abril de 2020 a ERS implementou um procedimento 

excecional e transitório para simplificar a submissão, pelos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, das reclamações, elogios e sugestões à ERS, solicitando o envio imediato das 

reclamações, mesmo que desacompanhadas dos restantes elementos que, nos termos da Lei, 

devem ser remetidos à ERS no prazo de 10 dias a contar da data das reclamações9. 

Com a possibilidade de tomar conhecimento, em tempo útil, das reclamações subscritas neste 

período de pandemia, procurou-se assegurar a proteção dos direitos e interesses dos utentes, em 

especial, do direito de acesso a cuidados de saúde de qualidade, bem como do direito à reclamação 

e de acesso a meios adequados para o seu efetivo exercício. Adicionalmente, salvaguardou-se a 

necessidade de a ERS manter as suas funções de regulação e supervisão durante a vigência das 

medidas de exceção, designadamente para avaliar o seu impacto no regular funcionamento de todo 

o sistema de saúde e no exercício dos direitos dos utentes e, em particular, no modo como tal era 

percecionado pelos próprios. 

Em 2020 a ERS recebeu, tipificou e classificou no SGREC 96.479 processos REC10, o que 

representa um acréscimo de 3,1% em relação ao ano anterior.  

 
9 Ver Alerta de Supervisão n.º 5/2020, de 1 de abril, disponível no website da ERS, em 
https://www.ers.pt/media/3190/alerta_supervis%C3%A3o_5_2020-20200403-final.pdf.  
10 REC – processo originado por uma reclamação, elogio ou sugestão de um utente sobre um prestador de 
cuidados de saúde 

https://www.ers.pt/media/3190/alerta_supervis%C3%A3o_5_2020-20200403-final.pdf
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Figura 5 – Distribuição anual de processos REC submetidos à ERS

 

Figura 6 – Distribuição mensal de processos REC submetidos à ERS 

 

O procedimento excecional e transitório já mencionado, implementado no âmbito da situação de 

emergência em saúde pública através do Alerta de Supervisão n.º 5/2020, veio permitir, 

nomeadamente, que todas as reclamações, elogios ou sugestões com data de ocorrência11  igual 

ou posterior a 1 de março de 2020 – data que a ERS instituiu como início do período de contingência, 

para este efeito – fossem submetidas à ERS no prazo de três dias úteis, mesmo que não estivessem 

acompanhadas de todos os elementos previstos no n.º 2 do artigo 9 do Regulamento n.º 65/2015, 

de 11 de fevereiro, e desde que fossem constituídas pelo ficheiro da reclamação, elogio ou sugestão 

e por uma informação sumária sobre o seguimento que estivesse a ser-lhe dispensado por parte do 

 
11 Data de ocorrência corresponde à data em que a exposição foi escrita/apresentada pelo reclamante. 
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estabelecimento reclamado, requerendo-se adicionalmente que fossem posteriormente anexados 

ao processo os documentos e/ou informação em falta.  

Simultaneamente, verificou-se um esforço adicional, por parte de alguns prestadores, no sentido de 

finalizar e submeter processos cuja inserção no SGREC estava já iniciada pelos estabelecimentos 

visados, a título de registo provisório. A 31 de dezembro de 2020 havia 21.321 registos provisórios 

(RSP) por submeter à ERS, o que representou um decréscimo de 32% em relação ao ano anterior 

Tabela 10 – Processos REC submetidos à ERS em 2020 

Tipologia de processo 
Ano de ocorrência N.º de 

processos < 2018 2018 2019 2020 

Reclamação 4.410 3.189 17.387 59.540 84.526 

Elogio 363 348 1.803 7.938 10.452 

Sugestão 144 71 362 551 1.128 

Classificações mistas (*) 36 43 105 189 373 

Total 4.953 3.651 19.657 68.218 96.479 

(*) Classificações mistas = (Reclamação + Elogio) + (Reclamação + Sugestão) + (Reclamação + Elogio + Sugestão) + 
(Elogio + Sugestão) 

Para permitir a sinalização de situações com eventual necessidade de intervenção regulatória mais 

célere, no âmbito do procedimento excecional e transitório já mencionado, foi introduzido, em todos 

os temas do SGREC, um novo assunto – “COVID-19”. A partir de 1 de abril de 2020, todos os 

processos contendo esta nova classificação passaram a ter prioridade na análise por parte da ERS. 

Tabela 11 – Processos REC submetidos à ERS em 2020 classificados com o assunto 

“COVID-19” 

Com data de ocorrência no período de contingência (≥ a 01/03/2020) 51.236 53,1% 

Classificados com menção a COVID-19 13.588 26,5% 

Total 96.479  

A ERS monitorizou em permanência a informação relativa à natureza, ao volume, à tipologia e às 

causas mais prevalentes de reclamações. Adicionalmente, em 2020 deu-se continuidade à 

implementação do processo de triagem de temáticas prioritárias, bem como à melhoria nos sistemas 

automatizados de comunicação com os prestadores.  

Em 2020, a ERS emitiu decisão relativamente a 96.594 processos REC.  
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Tabela 12 – Evolução dos processos REC decididos 

Tipologia de processo 
Ano de decisão 

2017 2018 2019 2020 

Reclamação 51.844 97.343 132.555 84.600 

Elogio 9.180 13.597 11.982 10.497 

Sugestão 1416 1.481 1147 1127 

Classificações mistas (*) 139 444 371 370 

Total 62.579 112.865 146.055 96.594 

(*) Classificações mistas = (Reclamação + Elogio) + (Reclamação + Sugestão) + (Reclamação + Elogio 
+ Sugestão) + (Elogio + Sugestão) 

Tal representou um decréscimo de 33,9% em relação ao ano anterior, mas era expectável, uma vez 

que nos anos de 2018 e 2019 foi feito um enorme esforço de recuperação de histórico de processos 

REC pendentes, inclusivamente com recurso a serviços complementares de registo, tipificação, 

análise técnica simplificada e gestão documental de queixas e reclamações dos utentes dos 

serviços de saúde.  

Fruto da recuperação verificada nos anos anteriores e da implementação do procedimento 

excecional já mencionado, quase 95% dos processos REC decididos em 2020 foram submetidos à 

ERS nesse mesmo ano. 

Figura 7 – Processos REC decididos em 2020, por ano de submissão 

 

Para evitar potenciais enviesamentos de análise e permitir um retrato mais fiel daquilo que motivou 

reclamações dos utentes dos serviços de saúde, na tabela seguinte optou-se por se apresentar 

apenas os temas presentes nos processos submetidos à ERS e decididos em 2020, separados pelo 

ano de ocorrência.  
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Tabela 13 – Temas nos processos REC submetidos e decididos em 2020, por ano de 

ocorrência 

Tema 

Ano de ocorrência 

< 2019  2019 2020 

Menções Peso Menções Peso Menções Peso 

Acesso a cuidados de saúde 1.356 11,2% 4.378 16,0% 16.827 15,7% 

Cuidados de saúde e segurança do 
doente 

1.188 9,8% 2.865 10,5% 14.149 13,2% 

Focalização no utente 2.259 18,7% 5.033 18,4% 18.589 17,4% 

Instalações e serviços 
complementares 

485 4,0% 980 3,6% 4.571 4,3% 

Procedimentos administrativos 1.532 12,7% 4.250 15,6% 15.444 14,4% 

Questões financeiras 277 2,3% 999 3,7% 12.874 12,0% 

Tempos de espera 2.939 24,4% 4.614 16,9% 9.022 8,4% 

Elogio/Louvor 1.527 12,7% 3.308 12,1% 12.698 11,9% 

Sugestão 290 2,4% 466 1,7% 705 0,7% 

Outros Temas 213 1,8% 402 1,5% 2.123 2,0% 

Total 12.066 100% 27.295 100% 107.002 100% 

Os problemas relacionados com focalização no utente foram os mais mencionados nos processos 

submetidos à ERS em 2020 e decididos no mesmo ano, surgindo em primeiro lugar nas 

reclamações anteriores a 2019 (18,7%) e nas ocorridas já em 2020 (17,4%), e em segundo nas de 

2019 (18,4%). As dificuldades no acesso a cuidados de saúde surgiram em segundo lugar nos 

processos com data de ocorrência em 2020 (15,7%), enquanto nas reclamações lavradas antes de 

2019 os tempos de espera foram o problema mais mencionado (24,4%) e o segundo durante o ano 

de 2019 (16,9%).  

O cruzamento entre os temas mencionados no global de processos REC com data de ocorrência 

em 2020 e decididos no mesmo ano e, destes, os que se relacionam com a COVID-19, permite 

constatar que 55% dos processos com menção a questões financeiras e 40% dos que mencionam 

acesso a cuidados de saúde estiveram relacionados com a pandemia.  
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Figura 8 – Temas nos processos REC com ocorrência e decisão em 2020, com menção a 

COVID-19  

 

Com o objetivo de dar a conhecer a perspetiva dos utentes sobre o sistema de saúde em tempos 

de pandemia, a ERS passou a publicar os boletins INFO ERS (COVID-19), de cadência mensal, 

nos quais se procede a uma análise mais específica dos principais temas visados nos processos 

REC, com menção ao assunto “COVID-19”.12  

Na tabela seguinte detalham-se os tipos de decisão que resultaram da análise dos processos REC 

por parte da ERS. 

Tabela 14 – Resultados dos processos REC decididos  

   Ano de decisão   

Resultado 2018 2019 2020 

  Número Peso Número Peso Número Peso 

Terminado por não se justificar a intervenção da 
ERS 

86.597 76,7% 117.250 80,3% 63.937 66,2% 

Terminado liminarmente 17.855 15,8% 16.369 11,2% 13.903 14,4% 

Continuação da investigação pela ERS após 
término do processo REC (*) 

6.541 5,8% 10.772 7,4% 16.916 17,5% 

Terminado com resolução da situação/ adoção 
de medidas corretivas 

1.202 1,1% 860 0,6% 684 0,7% 

Encaminhamento externo 619 0,5% 718 0,5% 1.107 1,1% 

Terminado por não colaboração do reclamante 40 0,04% 86 0,1% 47 0,05% 

Terminado com orientação ao prestador 11 0,01% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 112.865 100% 146.055 100% 96.594 100% 

(*) Em 687 dos processos a que a ERS deu continuidade em 2020, foi também dado conhecimento a 

entidade externa. 

 
12 Cfr. Boletins INFO ERS (COVID 19), que podem ser consultados em 
https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/boletins/. 
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Constata-se que 66% dos processos terminados pela ERS em 2020 não necessitaram de uma 

intervenção regulatória adicional, revelando-se as medidas adotadas pelas entidades reguladas 

adequadas e suficientes para ultrapassar as situações que motivaram as reclamações.  

Nos processos terminados liminarmente, que representam 14,4% do total de processos decididos, 

estão incluídos os louvores e elogios, bem como as reclamações inseridas no sistema em duplicado 

e as anuladas. 

Menos de 1% dos processos foram concluídos com resolução da situação em causa na reclamação, 

por adoção de medidas corretivas por partes dos estabelecimentos visados, durante a tramitação 

dos processos. 

Por outro lado, 1,1 % dos processos REC foram objeto de encaminhamento para outras entidades 

com competência para intervir sobre a matéria visada nas reclamações – maioritariamente para a 

Ordem dos Médicos.   

No que respeita aos 17,5% de processos em que houve continuação da investigação pela ERS 

depois do término do processo de reclamação, verificou-se que, em cerca de 40% dessas situações, 

não se justificava qualquer intervenção adicional e que, em 4% dos casos, foi necessário emitir uma 

orientação ao prestador. Quanto às restantes reclamações, revelou-se necessária uma intervenção 

adicional da ERS, através da abertura de processos de avaliação, de inquérito, de contraordenação 

ou de mediação de conflitos, ou da sua apensação a processos de inquérito ou de monitorização já 

em curso, ou ainda através da inclusão do estabelecimento em causa no plano de fiscalizações a 

realizar pela ERS.  

Realça-se que a totalidade das reclamações, quer gerem uma intervenção por parte da ERS ou 

não, providenciam informação essencial para a supervisão, uma vez que revelam a visão do utente 

sobre os cuidados que são prestados em todo o sistema de saúde, contribuindo para uma análise 

cada vez mais detalhada sobre cada prestador, sobre diferentes áreas do sistema de saúde e sobre 

o sistema como um todo. As reclamações dos utentes são, por isso, uma fonte de informação crucial 

no âmbito do modelo de supervisão pelo risco que está a ser implementado pela ERS, permitindo 

a identificação célere de problemas e potenciando, assim, direta ou indiretamente, uma atividade 

cada vez mais preventiva, informada e eficaz por parte da reguladora. 

Foi ainda garantido o apoio contínuo para o esclarecimento dos prestadores sobre o funcionamento 

e operacionalização do SGREC, visando auxiliá-los na recolha de informação, na redução dos seus 

tempos de submissão e na interpretação dos resultados passíveis de serem extraídos da referida 
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plataforma. Em 2020, a ERS respondeu por escrito a um total de 922 pedidos de apoio e informação 

sobre estas temáticas, em linha com o valor do ano anterior. 

Tabela 15 – Resposta a pedidos de apoio no âmbito do SGREC  

Ano de resposta 
N. pedidos 

respondidos 

2019 929 

2020 922 

Na sequência da renovação do website da ERS, na área dedicada aos prestadores foi criada uma 

secção específica sobre submissão de processos REC, tendo sido publicada uma versão atualizada 

do “Guia de Apoio ao Utilizador do SGREC” – instrumento com orientações práticas para otimização 

do cumprimento, pelos prestadores de cuidados de saúde, do preconizado no Regulamento n.º 

65/2015, de 11 de fevereiro. 

Tal como referido anteriormente, em 2020, e em cooperação com a DGC, a ERS deu continuidade 

à consolidação do processo de adesão ao Livro de Reclamações Eletrónico, o qual foi 

implementado no setor da Saúde para os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos 

setores privado e social.     

Também em 2020, a ERS deu continuidade à colaboração que vem mantendo com a Agência para 

a Modernização Administrativa (AMA), com vista à implementação do Livro Amarelo Eletrónico 

(LAE), designadamente prestando toda a informação pertinente para a melhor integração do setor 

da Saúde, em concreto dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor público, 

neste projeto de simplificação administrativa. 

Também com o objetivo da defesa dos direitos dos utentes, incumbe à ERS, nos termos do disposto 

no artigo 13.º, alínea c) dos seus Estatutos, prestar informação, orientação e apoio aos utentes 

dos serviços de saúde. 

A ERS responde a todos os pedidos de informação sobre direitos e deveres dos utentes, 

apresentados por escrito (por email, por correio postal e em formulários online), por contacto 

telefónico ou atendimento presencial, sendo certo que, considerando a situação excecional que se 

viveu em 2020, face à epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-19, e 

atendendo ao contexto dos Estados de Emergência e de Calamidade decretados, a ERS procedeu 

a alterações no seu funcionamento, privilegiando o atendimento à distância, por telefone ou através 

de meios digitais, e aceitando o atendimento presencial apenas para casos excecionais, quando a 

situação não fosse passível de ser tratada de outra forma.  
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Em 2020, a ERS respondeu a 1213 pedidos de informação apresentados por escrito, valor em linha 

com os dos anos anteriores. 

Figura 9 – Pedidos de informação respondidos  

 

Os temas mais recorrentes em 2020 foram “acesso a cuidados de saúde”, “outras instituições” 

(questões integradas na esfera de competências de outras entidades), “questões financeiras” e 

“direitos dos utentes”. 

 Figura 10 – Pedidos de informação, por tema 
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A ERS recebeu ainda um elevado volume de pedidos de informação por telefone. Em 2020 foram 

recebidas 7040 chamadas, representando um acréscimo de 9,1% face ao ano anterior. 

Figura 11 – Pedidos de informação efetuados por telefone, em 2020 

 

A maioria destas chamadas foi de utentes com pedidos de informação sobre reclamações (em 

particular, dúvidas sobre como fazer uma reclamação questões sobre o estado da mesma e motivo 

do arquivamento). Por sua vez, nos seus pedidos de informação sobre reclamações, os prestadores 

de cuidados de saúde apresentaram dúvidas sobre o acesso e funcionamento do SGREC, inserção 

de reclamações no SGREC e o estado das reclamações. Quanto aos restantes pedidos de 

informação, o destaque vai para o tema “acesso a cuidados de saúde”. 

Acresce que, no pressuposto de ser a ERS a entidade competente em questões relacionadas com 

a pandemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-19, foi recebido um volume 

considerável de chamadas com questões integradas na esfera de competências de outras 

entidades (“outras instituições”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Gráfico

Acesso 30,9%

Outras Instituições 23,9%

Questões Financeiras 11,6%

Direitos dos utentes 9,1%

Outros 7,2%

Procedimentos Administrativos 4,8%

Taxas Moderadoras 3%

Informação aos utentes 2,7%

Faturação 1,5%

Transporte 1,5%

Acesso a processo clínico 1,1%

Reclamações  0,9%

TMRG 0,6%

Cuidados de saúde e segurança do doente 0,5%

Seguros Privados 0,3%

Subistemas 0,2%

Cuidados de saúde transfronteiriços 0,1%

SIGIC 0,1%
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Figura 12 – Temas mais frequentes nos pedidos de informação com menção a COVID-19 
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Exemplo de questões colocadas, por escrito e por telefone, no âmbito dos temas mais recorrentes:  

• Sou imigrante, como posso aceder a cuidados de saúde em Portugal, através do SNS?    

• Como obter número de utente, sendo cidadão estrangeiro? 

• Tenho direito a transferir o meu processo clínico para um país estrangeiro onde vou passar a residir? 

• Como efetuar uma reclamação? A quem remeter a reclamação? 

• Uma reclamação apresentada no livro de reclamações em formato eletrónico tem o mesmo valor que 

a reclamação apresentada em formato físico? 

• Como ser isento do pagamento de taxas moderadoras? 

• Como aceder ao meu processo clínico? 

• Como obter o atestado médico de incapacidade multiusos? 

• Como ter acesso ao Transporte não urgente de doentes no SNS? 

As questões são respondidas de acordo com a legislação em vigor ou o entendimento da ERS sobre a matéria. 

Sempre que exista informação no website da ERS sobre a matéria questionada, o utente é encaminhado para 

a mesma. 
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O tema mais frequente nos pedidos de informação com menção à COVID-19, foi “outras 

instituições”, visando matéria da esfera de outras entidades, como o Centro de Contato SNS 24 ou 

a DGS, ou incidindo sobre temas como obtenção de declaração de isolamento profilático, 

declaração provisória de isolamento profilático, declaração de fim de situação de isolamento 

profilático, emissão de certificado de incapacidade para o trabalho. 

O “acesso a cuidados de saúde”, relacionado com desmarcação de consultas, adiamento de 

tratamentos e obtenção de número de utente por parte de cidadãos estrangeiros, foi também um 

tema recorrente, bem como as “questões financeiras”, destacando-se a cobrança de kits de 

equipamentos de proteção individual. Destaque ainda para o direito de acompanhamento de utentes 

grávidas, restrições de visitas hospitalares e impossibilidade de acompanhamento durante a 

prestação de cuidados. 

 

Exemplo de questões colocadas no âmbito da COVID-19: 

• As utentes grávidas, podem ser acompanhadas no parto e no pós-parto? 

• É permitido o acompanhamento durante a prestação de cuidados? 

• As visitas hospitalares estão limitadas? 

• Como obter o nº de utente quando um cidadão preenche os requisitos relativos ao Despacho 3863-

B/2020? 

• O acompanhante de utente oncológico menor que vai realizar cirurgia tem de realizar teste covid 

antes da mesma. O teste de menor é comparticipado. E do acompanhante? 

• Quando serão remarcadas as consultas canceladas nos hospitais/centros de saúde? 

• Quando serão remarcadas as Juntas Médicas? 

• Qual a validade do atestado médico de incapacidade multiusos? 

• O Centro de saúde recusa o atendimento, por não se tratar de urgência, o que fazer? 

• As clínicas privadas e hospitais privados, podem cobrar o valor dos kits de Equipamento de Proteção 

Individual? 

• O que fazer na ausência de contato das Autoridades de Saúde, no seguimento de contato com a Linha 

SNS 24? 

• Como reclamar da demora na obtenção do resultado do teste à COVID-19? 

• Como obter Declaração Provisória de Isolamento Profilático/Declaração de Isolamento 

Profilático/Declaração de Alta de situação de Isolamento Profilático? 

• Tendo testado positivo à Covid-19, como obter o Certificado de Incapacidade Temporária (CIT)? 

• Como contatar o Centro de Saúde? 
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Com apoio na análise regular das reclamações e exposições trazidas ao conhecimento da ERS, 

foram identificados temas sobre os quais se impunha clarificar a interpretação da ERS, mesmo 

considerando as limitações de atividade decorrentes do Estado de Emergência declarado. 

Assim, para garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes, e para cumprimento do seu 

dever de prestar informação, orientação e apoio aos utentes dos serviços de saúde, para além da 

publicação dos boletins INFO ERS (COVID-19)13, a ERS emitiu, no período em análise, notas 

informativas e respostas a perguntas frequentes, em temas como o acesso de cidadãos 

estrangeiros a cuidados de saúde no SNS14 e acesso à prestação de cuidados de saúde por utentes 

grávidas, em contexto de epidemia SARS-CoV-215.  

Em 2020, a ERS investigou participações, queixas e reclamações de utentes (que na tabela 13 se 

apresentam no âmbito do tema “focalização no doente”) que indiciavam a violação dos seus direitos. 

Assim, quanto a questões relacionadas com a eventual violação de direitos dos utentes, em 2020 

foram instaurados 14 processos de inquérito. No mesmo período, foram decididos nove processos 

sobre a mesma matéria, dois dos quais relacionados com o direito do utente à reclamação e 

apresentação de queixa, seis relacionados com o direito de acesso ao processo clínico e à 

confidencialidade dos dados de saúde, e um com o direito ao acompanhamento nos serviços de 

saúde. No âmbito de sete desses processos, foram emitidas três ordens e sete instruções. Os 

restantes dois processos foram objeto de arquivamento. 

A tabela seguinte reporta informação quanto aos sete processos de inquérito concluídos com 

emissão de instrução ou ordem em matéria de defesa dos direitos dos utentes. 

 

 

 

 

 
13 Cfr. Boletins INFO ERS (COVID 19), que podem ser consultados em 
https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/boletins/. 
14 Cfr. Nota informativa n.º 1/2020, de 08 de abril, disponível em 
https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/notas-informativas/. 
15 Mais detalhe sobre as respostas a perguntas frequentes disponível em 
https://www.ers.pt/pt/utentes/perguntas-frequentes/. 

https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/boletins/
https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/notas-informativas/
https://www.ers.pt/pt/utentes/perguntas-frequentes/
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Tabela 14 – Instruções e ordens sobre defesa dos direitos dos utentes16 

Temas Processos  Entidade Problemática Resultado 

D
ire

ito
 à

 r
ec

la
m

aç
ão

 

no
 s

et
or

 p
úb

lic
o

 

ERS/115/2019  
ACES Pinhal Litoral - UCSP Atlântica: Pólo Vieira 
de Leiria 

Violação da obrigatoriedade de 
disponibilização gratuita e imediata 
do Livro de Reclamações 

Instrução 

O
ut

ro
s 

D
ire

ito
s 

do
s 

U
te

nt
e
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ERS/130/2019 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. Direito ao acompanhamento Instrução 

ERS/124/2019 Diamédica - Sociedade Médica, Lda. Acesso a processo clínico 
Ordem 

Instrução 

ERS/004/2020 Hospital da Luz Arrábida, S.A. Acesso a processo clínico 
Ordem 

Instrução 

ERS/056/2020 Trust - Gestão Integrada de Saúde, S.A. Acesso a processo clínico Instrução 

ERS/037/2020 Eurofísica Centro Fisiátrico, Lda. Acesso a processo clínico 
Ordem 

Instrução 

ERS/087/2020 Hospital Cuf Porto, S.A.  Acesso a processo clínico Instrução 

Não obstante, com apoio na análise regular das reclamações e exposições trazidas ao 

conhecimento da ERS, para defesa dos direitos dos utentes, a ERS recorreu à emissão de Alertas 

de Supervisão, e instaurou processos de monitorização. 

Neste âmbito, foi emitido o Alerta de Supervisão n.º 11/2020, de 3 de julho17, na sequência, por um 

lado, da atualização, em 5 de junho de 2020, da Orientação da DGS n.º 018/2020, sobre a gravidez 

e o parto no âmbito da COVID-19, e, por outro lado, da tomada de conhecimento pela ERS de 

restrições no exercício do direito ao acompanhamento durante o trabalho de parto. O referido alerta 

visou assegurar a avaliação, pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, das 

condições físicas de que dispõem, nomeadamente para garantia do distanciamento físico, de forma 

a permitir a presença de um acompanhante na vigilância pré-natal, quando possível, bem como 

assegurar a garantia das condições necessárias para permitir a presença de um acompanhante 

durante o parto. 

 
16 Mais detalhe sobre cada deliberação disponível em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/. 
17 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 11/2020, de 3 de julho, disponível em https://www.ers.pt/media/3434/alerta-
supervis%C3%A3o-n%C2%BA-11_2020.pdf. 
 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0182020-de-30032020-pdf.aspx
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/
https://www.ers.pt/media/3434/alerta-supervis%C3%A3o-n%C2%BA-11_2020.pdf
https://www.ers.pt/media/3434/alerta-supervis%C3%A3o-n%C2%BA-11_2020.pdf
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Foi igualmente iniciada a monitorização destinada ao acompanhamento do comportamento dos 

prestadores de cuidados de saúde e dos procedimentos por estes adotados nesse âmbito, para 

compatibilização com as normas e orientações da DGS, aferindo o cumprimento das obrigações 

decorrentes da Lei e da garantia dos direitos e interesses dos utentes, designadamente do direito 

ao acompanhamento.  

 

2.4. Garantia da prestação de cuidados de saúde de qualidade 

De modo a dar resposta à alínea c) do artigo 14.º dos Estatutos da ERS, foram investigadas 

participações, queixas e reclamações de utentes ou profissionais que indiciassem a não garantia 

da prestação de cuidados de saúde de qualidade e, na sequência dessas investigações e no 

enquadramento dos poderes de supervisão atribuídos à ERS pelo artigo 19.º dos seus Estatutos, 

foram emitidas as instruções e recomendações que se revelaram oportunas e necessárias. 

Assim, em 2020 foram instaurados 55 processos de inquérito e decididos 38. Um dos processos 

decididos foi arquivado por não se justificar nenhuma intervenção adicional por parte da ERS, tendo 

os restantes 37 dado origem à emissão de 37 instruções, uma ordem e uma recomendação, 

conforme a seguinte tabela. 

Tabela 15 – Instruções, ordens e recomendações sobre qualidade dos cuidados de saúde18 

Processos  Entidade Problemática Resultado 

ERS/103/2019 Hospital da Luz, S.A.  
Procedimento de identificação de utentes em 
atendimento no serviço de urgência 

Instrução 

ERS/091/2019 Hospital CUF Cascais, S.A. 
Procedimento de identificação de utentes na 
realização de Meios Complementares de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Instrução 

ERS/137/2019 
Cediagno - Centro de Diagnóstico 
Ecográfico, Unipessoal, Lda. 

Procedimento de identificação de utentes na 
realização de Meios Complementares de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Instrução 

ERS/117/2019 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, 
E.P.E.  

Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis 

Instrução 

ERS/126/2019 Centro Hospitalar S. João, E.P.E. 
Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis 

Instrução 

   

 
18 Mais detalhe sobre cada deliberação disponível em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/. 

https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/
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Processos  Entidade Problemática Resultado 

ERS/067/2019 Centro Hospitalar da Cova da Beira, 
E.P.E.  

Procedimentos ativação via VV AVC Instrução 

ERS/87/2019 
Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E.P.E. 

Procedimentos de comunicação doença 
infetocontagiosa e de registo clínico 

Instrução 

ERS/113/2019 
Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 

Procedimento de administração farmacológica Instrução 

ERS/093/2019 Lusíadas, S.A.  Procedimento de cirurgia segura Instrução 

ERS/119/2019 
Hospital Senhora da Oliveira – 
Guimarães, E.P.E. 

Procedimento de prevenção de risco de 
queda 

Instrução 

ERS/064/2019 
Centro Hospitalar e Universitário S. João, 
E.P.E. 

Procedimento de prevenção de risco de 
queda 

Instrução 

ERS/139/2019 Associação NoMeiodoNada 
Procedimentos de segurança e qualidade da 
prestação de cuidados de saúde 

Instrução 

ERS/104/2019 
Centro Hospitalar e Universitário do 
Porto, E.P.E. 

Procedimentos de atendimento em contexto 
de serviço de urgência 

Instrução 

ERS/112/2019 Hospital CUF Cascais, S.A. 
Procedimentos de prevenção e avaliação de 
risco de queda 

Instrução 

ERS/015/2020 Hospital Particular do Algarve, S.A. 
Procedimentos de prevenção e avaliação de 
risco de queda 

Instrução 

ERS/129/2019 Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.  
Procedimentos de atendimento em contexto 
de serviço de urgência - Via Verde Sépsis 

Instrução 

ERS/022/2020 Hospital CUF Infante Santo, S.A. 
Procedimentos de atendimento em contexto 
de serviço de urgência 

Instrução 

ERS/123/2019 
Centro Hospitalar Universitário de São 
João, E.P.E.  

Procedimentos de atendimento em contexto 
de serviço de urgência 

Instrução 

ERS/006/2020 
Hospital Professor Doutor Fernando 
Fonseca, E.P.E.  

Procedimentos de atendimento em contexto 
de serviço de urgência - Via Verde AVC 

Instrução 

ERS/003/2020 Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.  
Procedimentos de atendimento em contexto 
de serviço de urgência 

Instrução 

ERS/053/2019 Hospital CUF Infante Santo, S.A. 
Procedimento de marcação e realização de 
Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica 

Instrução 

ERS/136/2019 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  
Procedimentos de correta identificação de 
utentes 

Instrução 

ERS/016/2020 Centro Hospitalar S. Francisco, S.A. 
Procedimentos de correta identificação de 
utentes 

Instrução 

ERS/138/2019 
Medicina Laboratorial Dr. Carlos da Silva 
Torres, S.A. 

Procedimentos de identificação de utentes na 
realização de Meios Complementares de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Instrução 
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Processos  Entidade Problemática Resultado 

ERS/013/2020 Quadrantes - Clínica Médica e 
Diagnóstico Sociedade Unipessoal, Lda. - 
Joaquim Chaves Saúde - Clínica de 
Cascais  

Procedimentos de identificação de utentes na 
realização de Meios Complementares de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Instrução 

ERS/076/2020 SMIC Dragão, Lda. 
Procedimentos de identificação de utentes na 
realização de Meios Complementares de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Instrução 

ERS/020/2020 
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim - Vila 
do Conde, E.P.E. 

Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis 

Instrução 

Recomendação 

ERS/048/2019 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E.P.E. 

Procedimentos de realização de trabalho de 
parto 

Instrução 

 
ERS/064/2020 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, 
E.P.E. 

Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

 
Instrução 

ERS/040/2020 Santa Casa da Misericórdia do Porto 
Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Instrução 

ERS/063/2020 
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia 
de Santo Tirso 

Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Instrução 

ERS/065/2020 
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa 
Central, E.P.E. - Hospital D. Estefânia 

Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Instrução 

ERS/066/2020 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 
E.P.E. - Hospital S. Francisco Xavier 

Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Instrução 

ERS/084/2020 
Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra, E.P.E. 

Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Instrução 

ERS/86/2020-B PMV - Policlínica, S.A. 
Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Ordem 

ERS/071/2020 Hospital Privado de Alfena, S.A. 
Cumprimento orientações DGS em matéria de 
Covid-19 

Instrução 

ERS/052/2020 Santa Casa da Misericórdia do Porto Procedimentos cirurgia segura Instrução 

ERS/039/2020 
Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E.P.E. 

Procedimento de administração de medicação Instrução 

Com apoio na análise regular das reclamações e exposições trazidas ao conhecimento da ERS, 

para garantia da prestação de cuidados de saúde de qualidade, foram instaurados processos de 

monitorização e determinou-se a reestruturação do plano de fiscalizações, para assim acomodar a 

realização de ações presenciais em resposta a situações com potencial de risco agravado. 

Considerando a situação de calamidade pública provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pela 

doença COVID-19 e o potencial impacto na prestação de cuidados de saúde em termos de 

qualidade e segurança, a ERS redirecionou o seu plano de fiscalizações para esse fim, com o intuito 
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de se traçar um retrato do que é a realidade das condições e procedimentos instituídos nos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde ao nível do controlo de riscos de contágio por 

coronavírus, identificando lacunas e promovendo a melhoria da qualidade e da segurança dos 

cuidados de saúde. 

Nesse âmbito foram fiscalizados 14 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, tendo 

sido abertos 17 processos de inquérito, dos quais sete deram origem à emissão de sete instruções 

e uma ordem até ao final de 2020.  

Nessa sequência, foi igualmente iniciado um processo de monitorização visando o 

acompanhamento das diligências que vierem a ser adotadas pelas entidades prestadoras de 

cuidados de saúde objeto de deliberações da ERS, em matéria de garantia de cumprimento de 

normas e orientações emanadas pela DGS, no âmbito da epidemia provocada pelo vírus SARS-

COV-2 e infeção epidemiológica por Covid-19. 

Por outro lado, a alínea a) do artigo 14.º dos seus Estatutos determina que incumbe à ERS promover 

um sistema de âmbito nacional de classificação dos estabelecimentos prestadores de saúde.  

A concretização desta atribuição é uma das áreas em que a ERS necessita ainda de evoluir 

significativamente, esperando-se que, pela implementação do modelo de supervisão baseada no 

risco e pela integração de toda a informação de que a ERS dispõe sobre cada um dos seus 

regulados, que se encontram em desenvolvimento e que irão alicerçar a intervenção daqui em 

diante, em breve tal se torne possível.  

Atualmente, a ERS disponibiliza o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), que classifica 

os estabelecimentos quanto à sua qualidade em diversas matérias, por atribuição de um rating.19 

Há que reforçar que as classificações obtidas traduzem o desempenho apenas nas áreas 

concretamente avaliadas em cada prestador, não se podendo fazer extrapolações sobre o 

desempenho do estabelecimento como um todo, ou mesmo de cada um dos seus serviços. Assim, 

a interpretação dos resultados obtidos no âmbito do SINAS deve atender à natureza da metodologia 

de avaliação adotada. 

No âmbito do módulo do SINAS dedicado aos estabelecimentos hospitalares (SINAS@Hospitais), 

que envolveu 158 prestadores, foram efetuadas duas avaliações, cujos resultados ainda não foram 

publicados.  

 
19 Sobre o SINAS, consultar https://apch2.ers.pt/pages/265. 

https://apch2.ers.pt/pages/265
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A primeira avaliação anual de 2020 incidiu sobre as dimensões Excelência Clínica, Segurança do 

Doente, Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente. No 

caso particular da dimensão Excelência Clínica, a avaliação incidiu sobre episódios de internamento 

com alta em 2018, relativos a procedimentos e/ou diagnósticos das seguintes áreas clínicas: 

Ortopedia (Artroplastias da Anca e do Joelho e Correção Cirúrgica da Fratura Proximal do Fémur), 

Ginecologia (Histerectomias), Obstetrícia (Partos e Cuidados Pré-natais), Pediatria (Neonatologia e 

Pneumonia, Neurologia (Acidente Vascular Cerebral), Cardiologia (Enfarte Agudo do Miocárdio), 

Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia Geral (Cirurgia do Cólon), Angiologia e Cirurgia Vascular (Cirurgia 

de Revascularização Arterial), Cirurgia Cardíaca (Cirurgia de Revascularização do Miocárdio e 

Cirurgia Valvular e outra Cirurgia Cardíaca não Coronária), Unidades de Cuidados Intensivos, e 

Cuidados Transversais (Avaliação da Dor Aguda e do Tromboembolismo Venoso no Internamento). 

Por seu turno, a informação que serviu de base à atualização da avaliação das dimensões 

Segurança do Doente (Procedimentos de Segurança), Adequação e Conforto das Instalações e 

Focalização no Utente e Satisfação do Utente, reportava ao ano de 2019. A informação que serviu 

de base ao cálculo dos indicadores de Segurança do Doente – Eventos Adversos, reporta-se ao 

ano de 2018 e foi fornecida à ERS pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). 

A segunda avaliação do ano incidiu apenas sobre a dimensão Excelência Clínica (dimensão cujos 

resultados são objeto de publicação semestral). Nesta avaliação foram atualizados os resultados 

referentes aos procedimentos e/ou diagnósticos referidos anteriormente, decorrentes da submissão 

de episódios de internamento com alta entre 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019. 

Tendo como objetivo a validação da consistência da informação submetida pelos prestadores que 

serve de input para a avaliação, anualmente a ERS define um programa de auditorias a realizar aos 

prestadores de cuidados de saúde avaliados no âmbito do SINAS. Este programa engloba 

prestadores dos setores público, privado e social e de diversas áreas geográficas. No ano de 2020, 

por constrangimentos relacionados com a pandemia de COVID-19, foram realizadas apenas 15 

auditorias a prestadores de cuidados de saúde no âmbito do SINAS@Hospitais, envolvendo 9% 

dos prestadores avaliados neste módulo.  

No módulo do SINAS dedicado à avaliação dos serviços de saúde mental (SINAS@Saúde.Mental), 

em 2020 iniciou-se a primeira avaliação das dimensões Excelência Clínica, Segurança do Doente, 

Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente, a qual 

envolveu 19 prestadores de cuidados de saúde de natureza pública, de diferentes localizações 

geográficas. Na dimensão de Excelência Clínica, a avaliação incidiu sobre episódios de 

internamento com alta compreendida entre 1 de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Nas 
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restantes dimensões (Segurança do Doente – Procedimentos de Segurança, Adequação e Conforto 

das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente) a avaliação, de caráter anual, 

respeita ao ano de 2019.  

Finalmente, no âmbito da qualidade e segurança dos cuidados de saúde, cabe ainda realçar a 

realização, em 2020, de uma análise, dirigida a 301 unidades de cuidados continuados20, às 

medidas de segurança no âmbito da COVID-19. Esta análise assentou num levantamento de 

informação por questionário, remetido ao referido universo de prestadores, para recolha de dados 

sobre os procedimentos instituídos nos estabelecimentos. O questionário foi desenvolvido tendo por 

base as normas, orientações e informações da DGS sobre medidas e procedimentos de prevenção, 

controlo e vigilância da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 a implementar em contexto da pandemia 

COVID-19. Adicionalmente, e para melhor contextualização da temática em causa, foram 

igualmente consultadas as fontes de informação interna da ERS, em concreto os processos de 

reclamação, processos de avaliação, inquérito e monitorização e consideradas as ações de 

fiscalização e vistorias que visaram os estabelecimentos que prestam cuidados continuados. Esta 

análise permitiu traçar um retrato do que era a realidade dos estabelecimentos prestadores de 

cuidado de saúde ao nível de medidas e procedimentos de prevenção, bem como sinalizar os 

estabelecimentos que evidenciavam lacunas nessa matéria, os quais estão presentemente a ser 

alvo de monitorização pela ERS. 

 

2.5. Regulação económica 

Relativamente à legalidade e à transparência das relações económicas entre todos os agentes 

do sistema, a ERS investigou, em 2019, participações, queixas e reclamações de utentes, tendo 

decidido dois processos de inquérito dos quais resultou a emissão de sete recomendações, 

conforme a tabela seguinte: 

Tabela 16 – Recomendações sobre transparência das relações económicas 21 

Processos  Entidade Problemática Resultado 

ERS/003/2017 Lusíadas, S.A.  Recomendação 

 
20 Neste conjunto de prestadores incluem-se todas as unidades com internamento que pertencem à Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e ainda outras unidades não pertencentes a esta 
rede que se identificou como oferecendo serviços de natureza similar. 
21 Mais detalhe sobre cada deliberação disponível em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/. 

https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/
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Processos  Entidade Problemática Resultado 

Fundação Dr.ª Anna de Sommer Champalimaud e 
Dr. Carlos Montez Chamalimaud 

Procedimentos de informação ao 
utente em todas as fases do seu 
atendimento 

Recomendação 

Hospital da Luz Arrábida, S.A. Recomendação 

H.P.T. - Hospital Privado da Trofa Recomendação 

Hopital Cuf Porto, S.A. Recomendação 

ERS/077/2019 

Fundação Materno-Infantil Mariana Martins 
Procedimentos de transmissão de 
informação ao utente  

Recomendação 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 
E.P.E. 

Recomendação 

Com apoio na análise regular das reclamações e exposições trazidas ao conhecimento da ERS, e 

para garantia da transparência nas relações económicas, a ERS recorreu à emissão de Alertas de 

Supervisão, e instaurou processos de monitorização. 

Em matéria de transparência e informação aos utentes sobre preços praticados em contexto de 

epidemia SARS-CoV-2 e de infeção epidemiológica por COVID-19, foi emitido o Alerta de 

Supervisão n.º 3/2020, de 1 de abril22, na sequência da tomada de conhecimento de que alguns 

prestadores de cuidados de saúde do setor privado procediam à cobrança de valores associados a 

kits de material de proteção individual sem que, previamente, tivessem prestado ao utente a 

necessária informação sobre os valores aos mesmos associados, bem como de situações de 

prestadores de cuidados de saúde do setor privado que, atenta a suspensão do direito ao 

acompanhamento, estariam a proceder à cobrança de valores adicionais aos inicialmente 

acordados para a prestação de cuidados de saúde, para suportar os custos de lavagem e 

tratamento da roupa dos utentes, de forma unilateralmente arbitrada.  

Nesse sentido, o referido Alerta foi dirigido a todos os estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, no sentido de assegurarem aos utentes uma previsão de custos tão correta quanto 

possível sobre a totalidade dos aspetos financeiros relacionados com a prestação de cuidados de 

saúde e cujo pagamento lhes seja exigível, designadamente, os valores associados a prestações 

e/ou consumos adicionais estimados em contexto de epidemia, garantindo uma total liberdade de 

escolha do utente no momento da contratação, ciente dos verdadeiros custos que lhe serão 

imputados.  

 
22 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 3/2020, de 1 de abril, disponível em https://www.ers.pt/media/3186/111-alerta-
de-supervisão-dias.pdf. 

https://www.ers.pt/media/3186/111-alerta-de-supervisão-dias.pdf
https://www.ers.pt/media/3186/111-alerta-de-supervisão-dias.pdf
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Na sequência deste Alerta, foi ainda emitido um comunicado23 sobre os preços devidos pela 

prestação de cuidados de saúde, tendo a ERS esclarecido que as entidades prestadoras de 

cuidados de saúde dos setores privado, social e cooperativo estabelecem os preços dos cuidados 

de saúde que prestam aos seus utentes, desde que sejam escrupulosamente cumpridas as 

obrigações decorrentes da Lei a este respeito – em especial, as regras aplicáveis aos utentes que 

se dirijam aos seus estabelecimentos na qualidade de utentes beneficiários do SNS ou de 

subsistemas públicos de saúde. Nesse contexto, uma entidade prestadora de cuidados de saúde 

pode incluir os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) nos preços que estabelece para os 

cuidados de saúde, desde que considere a sua utilização necessária para a segurança e qualidade 

da prestação, concreta e efetiva, de tais cuidados e desde que informe previamente o utente sobre 

todos os elementos necessários ao seu completo e efetivo esclarecimento, para que este possa 

tomar uma decisão sobre o tratamento ou intervenção proposta, incluindo todas as questões 

administrativas e financeiras relevantes, preços e orçamentos referentes à prestação de cuidados 

de saúde em causa. 

Em matéria de cobrança de EPI, e considerando as inúmeras reclamações, foi iniciado um processo 

de monitorização para acompanhamento do processo de cobrança de valores associados aos EPI 

e aos procedimentos adotados nesse âmbito pelos prestadores de cuidados de saúde, aferindo o 

cumprimento das obrigações decorrentes da Lei e da garantia dos direitos e interesses dos utentes. 

Foi igualmente objeto de acompanhamento os valores cobrados por estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde em virtude da realização de teleconsultas, com o propósito de verificar se os 

direitos e interesses dos utentes estavam a ser respeitados, em especial, o direito à informação. 

Por último, foi ainda emitido o Alerta de Supervisão n.º 13/2020, de 25 de setembro24, relativo ao 

dever de informação aos utentes sobre continuidade de prestação de cuidados de saúde, em casos 

suspeitos ou diagnosticados de infeção epidemiológica por COVID-19, e que visou alertar todos os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor privado, cooperativo e social, no 

âmbito da atividade que não estiver abrangida por convenções celebradas com o SNS, para o 

seguinte:  

(i) Um estabelecimento que não preste cuidados de saúde ou não realize Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) a utentes com suspeita ou 

 
23 Comunicado disponível em https://www.ers.pt/media/3234/comunicado200507.pdf. 
24 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 13/2020, de 1 de abril, disponível em https://www.ers.pt/media/3546/alerta-de-
supervis%C3%A3o-13_2020-atualiza%C3%A7%C3%A3o-orienta%C3%A7%C3%A3o-dgs-vf.pdf. 
 

https://www.ers.pt/media/3234/comunicado200507.pdf
https://www.ers.pt/media/3546/alerta-de-supervis%C3%A3o-13_2020-atualiza%C3%A7%C3%A3o-orienta%C3%A7%C3%A3o-dgs-vf.pdf
https://www.ers.pt/media/3546/alerta-de-supervis%C3%A3o-13_2020-atualiza%C3%A7%C3%A3o-orienta%C3%A7%C3%A3o-dgs-vf.pdf
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diagnóstico de infeção por COVID-19 (salvaguardadas as situações em que não seja 

possível a transferência para outro estabelecimento, em tempo clinicamente útil) deve 

transmitir essa informação, juntamente com as restantes informações legalmente 

necessárias para o exercício do direito à decisão e ao consentimento informado;  

(ii) A informação referida na alínea anterior deve ser prestada no primeiro contacto que o 

utente realizar com o estabelecimento em causa e deve constar de qualquer mensagem 

ou informação publicitada sobre os serviços prestados no mesmo, independentemente 

do suporte ou meio de difusão utilizado, nomeadamente no website institucional e em 

cartazes, folhetos e meios audiovisuais. 

Nos termos da alínea b) do artigo 15.º dos seus Estatutos, incumbe igualmente à ERS pronunciar-

se e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes ao regime das convenções, bem 

como sobre os contratos de concessão e de gestão e outros que envolvam atividades de 

conceção, construção, financiamento, conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços 

públicos de saúde. 

Em cumprimento desta incumbência, foram elaborados quatro pareceres para Administrações 

Regionais de Saúde (ARS), em resposta a solicitações de avaliação em matéria de concorrência 

de pedidos de adesão ao clausulado tipo da convenção do SNS para a prestação de cuidados de 

saúde na área da diálise, atendendo ao disposto no Despacho n.º 4652/2010, de 9 de março, do 

Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, em 16 de março 

de 2010. 

Adicionalmente, foram elaborados para a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) 

dois pareceres prévios, nos termos do artigo 4.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, 

um relativo a convenções para a área da endoscopia gastrenterológica e outro relativo à prestação 

de cuidados de saúde no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica de COVID-19. 

 

2.6. Promoção e defesa da concorrência 

Nos termos da alínea a) do artigo 16.º, incumbe à ERS identificar os mercados relevantes que 

apresentam características específicas setoriais, designadamente definir os mercados geográficos, 

em conformidade com os princípios do direito da concorrência, no âmbito da sua atividade de 

regulação.  
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Neste contexto, a ERS procedeu à delimitação e análise de mercados relevantes no âmbito dos 

pareceres realizados em resposta a solicitações de ARS e da ACSS (já referidos acima), bem como 

no âmbito do “Estudo sobre a concorrência no setor hospitalar não público”, iniciado em 2020.  

Finalmente, incumbe à ERS, nos termos da alínea d) do artigo 16.º dos seus Estatutos, colaborar 

na aplicação da legislação da concorrência. No âmbito desta incumbência, em 2020 não foi 

solicitado à ERS pela AdC qualquer parecer nos termos do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 19/2012, 

de 8 de maio, segundo o qual “sempre que uma concentração de empresas tenha incidência num 

mercado que seja objeto de regulação setorial, a AdC, antes de tomar uma decisão que ponha fim 

ao procedimento, solicita que a respetiva autoridade reguladora emita parecer sobre a operação 

notificada”. 

 

2.7. Práticas de publicidade em saúde 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, cabe 

à ERS a fiscalização e a instrução dos processos de contraordenação previstos no Regime Jurídico 

das Práticas de Publicidade em Saúde, competindo ao Conselho de Administração a aplicação das 

correspondentes coimas e sanções acessórias. 

A ERS, no exercício da sua atividade e em virtude da receção de várias exposições sobre 

publicidade em saúde, dos mais diversos remetentes (desde utentes e prestadores a ordens 

profissionais e agentes de publicidade), tem vindo a consolidar o seu entendimento sobre esta 

matéria, bem como aplicado sanções e promovido a correção de comportamentos irregulares, 

sempre com o propósito de assegurar o direito de acesso livre e esclarecido dos utentes aos 

serviços de saúde. 

Para além da instauração, tramitação e decisão de processos de contraordenação relacionados 

com esta matéria, de que se falará mais adiante, em 2020 destaca-se a entrada de 49 expedientes 

relativos a práticas de publicidade em saúde.  

No mesmo período, foram analisados 29 expedientes de entrada, dos quais 17 terminaram com 

resposta remetida aos exponentes, por não se justificar qualquer intervenção no contexto das 

atribuições e competências da ERS, ou por se entender ser a sua análise da competência de outras 

entidades, tendo-se, nesses casos, efetuado o competente reencaminhamento; dois deram origem 

à abertura de processos de avaliação, para averiguações preliminares; dois deram origem imediata 
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a processos de contraordenação; um deu origem a um processo de inquérito, e sete foram 

apensados a processos em curso.  

Tendo em conta a proliferação de informação sobre a pandemia e, sobretudo, perante a iminência 

de divulgação de informação e de práticas de publicidade sobre cuidados de saúde preventivos e/ou 

terapêuticos a este respeito, a ERS considerou fundamental assegurar que a informação divulgada 

era verdadeira e não suscetível de induzir em erro, quer sobre os cuidados que os utentes devem 

ter, quer quanto aos comportamentos que devem adotar neste momento e cuidados de saúde que 

devem procurar.  

Assim, foi emitido o Alerta de Supervisão n.º 1/202025, dirigido a todos os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, a intervenientes em práticas de publicidade em saúde e aos 

utentes em geral, sobre publicidade enganosa ou lesiva dos direitos dos utentes, relembrando, 

nomeadamente, que são proibidas as práticas de publicidade em saúde que ocultem, induzam em 

erro ou enganem sobre características principais do ato ou serviço, que se refiram falsamente a 

demonstrações ou garantias de cura ou de resultados, ou sem efeitos adversos ou secundários ou 

ainda que induzam os utentes ao consumo desnecessário ou nocivo de serviços de saúde, ou sem 

diagnóstico ou avaliação prévios por profissional habilitado. 

 

2.8. Resolução de conflitos 

Nos termos do disposto no artigo 28.º dos Estatutos da ERS e das regras estabelecidas no 

Regulamento de Resolução de Conflitos da ERS (Regulamento n.º 628/2015, de 17 de setembro), 

a ERS pode intervir, a pedido ou com o consentimento das partes, na mediação ou conciliação de 

conflitos entre estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e prestadores dos setores 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.  

À semelhança dos anos transatos, em 2020 a ERS desenvolveu a atividade de resolução 

extrajudicial de conflitos, quer numa vertente procedimental, quer não procedimental.  

 
25 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 1/2020, de 20 de março, disponível em https://www.ers.pt/media/3169/alerta-
de-supervisão-publicidade-covid.pdf. 

https://www.ers.pt/media/3169/alerta-de-supervisão-publicidade-covid.pdf
https://www.ers.pt/media/3169/alerta-de-supervisão-publicidade-covid.pdf
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No que respeita à atividade procedimental, foram abertos sete processos de mediação e foi 

levantada a suspensão de um outro. Destes processos, cinco visavam conflitos entre utentes e 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor privado e do setor público, e dois 

eram relativos a conflito entre entidades gestoras de estabelecimentos hospitalares em regime de 

parceria público-privada e as respetivas entidades públicas contratantes. O processo reaberto era 

também referente a um conflito entre entidade gestora de estabelecimento hospitalar em regime 

parceria público-privada e a respetiva entidade pública contratante. 

Em 2020, foram apresentados 32 pedidos de mediação, dos quais 25 não tiveram adesão por uma 

das partes e sete geraram os processos de mediação referidos acima. Desses 25 sem adesão, 19 

foram apresentados por prestadores de cuidados de saúde e 6 foram apresentados por utentes. 

A ERS respondeu ainda a 14 pedidos de esclarecimentos, apresentados por escrito, sobre a 

atividade da resolução de conflitos, provenientes quer de utentes quer de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde. 

 

2.9. Poderes de regulamentação 

Em 2020, no exercício dos seus poderes de regulamentação, nos termos das disposições 

conjugadas da alínea a) do artigo 17.º e do artigo 18.º dos seus Estatutos, a ERS publicou em Diário 

da República, em 9 de janeiro de 2020, o Regulamento n.º 14/2020, respeitante ao “Lançamento, 

liquidação e cobrança de taxas e contribuições regulatórias devidas à Entidade Reguladora da 

Saúde”.  

Foi ainda publicado, em 3 de novembro de 2020, o Regulamento n.º 964/2020, referente à 

“Transferência de Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde”. 

 

2.10. Poderes sancionatórios 

No âmbito da regulação e supervisão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

incumbe à ERS instaurar, tramitar e decidir processos de contraordenação decorrentes da violação 

de deveres legais tipificados, e que se enquadrem na esfera de competência sancionatória da ERS.  
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Para tal incumbência, a ERS dispõe de poderes sancionatórios, previstos nos artigos 22.º e 61.º e 

seguintes dos seus Estatutos, bem como em outros diplomas legais, que a reconhecem como a 

entidade competente para a fiscalização, instrução dos processos e aplicação das respetivas 

coimas e sanções acessórias das infrações neles previstas, designadamente as constantes do 

Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro (Livro de Reclamações), e do Decreto-Lei n.º 

127/2014, de 22 de agosto (licenciamento) e, recentemente, do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de 

outubro (práticas de publicidade em saúde). 

Em 2020, foram instaurados 690 processos de contraordenação, correspondentes a um total de 

727 infrações, apresentadas com maior detalhe na tabela seguinte. 

Tabela 17 – Infrações que resultaram na abertura de processos de contraordenação 

Infração 2018 2019 2020 

Não possui licença de funcionamento 323 305 640 

Incumprimento de requisitos de funcionamento 96 31 13 

Incumprimento da obrigação de registo na ERS 94 48 19 

Inexistência de Livro de Reclamações 65 28 4 

Incumprimento da obrigação de atualização do registo 49 12 6 

Violação do regime jurídico de Publicidade em Saúde 23 34 26 

Não facultou imediata e gratuitamente o Livro de Reclamações ao utente 12 6 6 

Não afixação da licença de funcionamento 4 1 0 

Não envio de cópia de reclamação, para a ERS, no prazo de 10 dias úteis 3 3 0 

Violação de direitos de acesso 3 1 9 

Desrespeito de norma ou de decisão da ERS 2 6 3 

Não afixação de letreiro de Livro de Reclamações 2 0 0 

Não entrega de duplicado de folha do Livro de Reclamações ao reclamante 2 2 0 

Não prestação de informação, ou prestação de informações falsas 2 10 0 

Falta de comunicação à ERS de alteração à Licença de Funcionamento 0 0 1 

Incorreto preenchimento de letreiro do Livro de Reclamações 0 1 0 

Ausência de arquivo de reclamações remetidas à ERS por email 0 1 0 

Total 680 489 727 

Ainda neste âmbito, em 2020 foram decididos 494 processos de contraordenação, dos quais 217 

resultaram no deferimento de pedidos de pagamento voluntário da coima, 142 originaram a 

aplicação de sanções pecuniárias, 129 foram objeto de arquivamento, um foi objeto de apensação 

a processo em curso e cinco levaram à aplicação de uma admoestação.  
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Tabela 18 – Processos de contraordenação decididos 

Resultado 
2018 2019 2020 

Número % Número % Número % 

Pagamento voluntário 178 47% 197 44% 217 44% 

Sanções pecuniárias 112 30% 149 33% 142 29% 

Arquivamento 76 21% 76 17% 129 26% 

Apensação a processos em curso 8 2% 7 2% 1 0,2% 

Admoestação 4 1% 19 4% 5 1% 

Total 378 100% 448 100% 494 100% 

 

No que respeita aos processos que culminaram com a aplicação de sanções pecuniárias, o valor 

total das coimas aplicadas ascendeu ao montante de 693.325 EUR, dos quais 340.075 EUR 

corresponderam a sanções pecuniárias e 354.250 EUR resultaram do deferimento de pedidos de 

pagamento voluntário da coima. 

 

2.11. Contencioso 

As atividades de contencioso são de natureza transversal ao funcionamento da ERS, sendo a sua 

evolução acompanhada pelo Conselho de Administração e no âmbito da sua representação judicial. 

Em 2020, e como sempre, o exercício da atividade da ERS foi pautado pelo cumprimento das suas 

obrigações estatutárias e pelo cumprimento das regras internas de funcionamento, com a 

consequente prossecução da sua atividade com rigor e qualidade, com o intuito de promover uma 

diminuição do potencial nível de litigiosidade. 

Em matéria de contencioso, a ERS deve garantir uma atuação de qualidade, seja na preparação 

das peças processuais, seja na participação em sessões de julgamento, tendo como objetivo último 

o aumento da taxa de sucesso em processos judiciais. Assim, em 31 de dezembro de 2020, 

encontravam-se pendentes 35 ações judiciais em matéria de contencioso contraordenacional, e três 

em matéria de contencioso administrativo e tributário. 

Acresce que, no que concerne ao acompanhamento do contencioso em matéria 

contraordenacional, foram impugnadas 16 decisões condenatórias, tendo sido enviados os 

respetivos processos de contraordenação para o Ministério Público junto do Tribunal da 
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Concorrência Regulação e Supervisão (TCRS), acompanhados das alegações da ERS e, 

subsequentemente, instaurados os respetivos processos judiciais de recurso de contraordenação. 

No que respeita ao acompanhamento dos processos de execução judicial de coimas, a correr 

termos no TCRS, foram enviados para os serviços do Ministério Público junto deste Tribunal 12 

processos de contraordenação, ascendendo o montante total das coimas em dívida a 34.500 EUR.  

Por seu turno, no que respeita à submissão e ao acompanhamento de processos de execução fiscal 

junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, no ano de 2020 foram submetidos 6.083 processos de 

execução fiscal, no montante de 2.230.860,26 EUR26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 As dívidas à ERS respeitantes à falta de pagamento de taxa de registo ou de qualquer contribuição 
regulatória são remetidas à Autoridade Tributária e Aduaneira para instauração do competente processo de 
execução fiscal decorridos 30 dias (no caso das taxas de registo) ou 60 dias (no caso das contribuições 
regulatórias) após a notificação para pagamento, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do Regulamento 14/2020, 
de 9 de janeiro. 
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3. Quadro institucional 

3.1. Transparência e prestação de contas 

A ERS, como entidade independente que prossegue fins de interesse público, tem uma 

responsabilidade acrescida de prestação de contas, concretizada, desde logo, pela obrigação 

prevista no artigo 70.º dos seus Estatutos, de apresentação, na Assembleia da República, do seu 

plano de atividades e programação do seu desenvolvimento. O mesmo artigo prevê ainda que, 

quando tal for solicitado, a Presidente do Conselho de Administração e eventualmente os demais 

membros, devem apresentar-se perante a comissão parlamentar competente, para prestar as 

informações ou esclarecimentos que lhes sejam pedidos. 

Assim, no dia 7 de outubro de 2020, a Presidente do Conselho de Administração apresentou o 

Plano de Atividades para esse ano na Comissão de Saúde da Assembleia da República. 

Nos termos dos artigos 27.º, 65.º e 71.º dos seus Estatutos, para concretização das suas obrigações 

de transparência e divulgação, a ERS usa o seu website como principal canal de comunicação com 

os seus diversos públicos e, em particular, com utentes e prestadores de cuidados de saúde. É a 

partir do website que se pode aceder ao registo público de estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde no SRER, a informação atualizada sobre reclamações dos utentes dos serviços 

de saúde, às sanções aplicadas pela ERS, a toda a legislação relevante (incluindo os seus Estatutos 

e regulamentos), à composição dos seus órgãos sociais, ao mapa de pessoal, a todos os planos e 

relatórios de atividades, orçamentos e contas, a informação referente à sua atividade regulatória, a 

estudos e pareceres realizados, e a toda a informação adicional que, em cada momento, a ERS 

entende divulgar.  

O website da ERS foi renovado no final de 2019. Todavia, em face da situação de exceção vivida 

no ano de 2020, considerou-se necessário robustecê-lo, desde logo, com a criação de uma área 

especificamente dedicada à COVID-19 e torná-lo mais facilmente navegável e mais intuitivo. Nesta 

área, constam as várias publicações que foram feitas, no âmbito da pandemia: alertas de supervisão 

dirigidos aos prestadores de cuidados de saúde; informações de monitorização sobre o sistema de 

saúde; notas informativas; comunicados; respostas a perguntas frequentes; boletins sobre pedidos 

de informação e de reclamações apresentadas pelos utentes dos serviços de saúde; e legislação e 

outras informações relevantes. 
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3.2. Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo da ERS é composto por:  

a) Um representante do membro do Governo responsável pela área da saúde; 

b) Cinco representantes das várias categorias de estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde; 

c) Cinco representantes dos utentes, por intermédio das associações específicas de utentes 

de cuidados de saúde e das associações de consumidores de caráter geral; 

d) Cinco representantes das associações públicas profissionais e demais associações 

profissionais do setor da Saúde;  

e) Dois representantes de outros organismos públicos com ligações ao setor da Saúde; 

f) Duas personalidades independentes com saber e, ou experiência no setor da Saúde. 

É entendimento do Conselho de Administração que o Conselho Consultivo, enquanto representante 

da pluralidade de posições e interesses existentes no sistema de saúde, deve ser envolvido e 

participar de forma cada vez mais ativa na definição das orientações estratégicas e na intervenção 

regulatória da ERS. 

Nos termos dos artigos 47.º e 48.º dos Estatutos da ERS e das disposições conjugadas dos artigos 

9.º e 10.º do Regulamento do Conselho Consultivo, este órgão reuniu ordinariamente a 20 de 

fevereiro, 28 de abril e 28 de julho de 2020, tendo sido solicitada a presença do Conselho de 

Administração.  

Na reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2020, foi emitida pronúncia favorável por unanimidade 

sobre o Plano de Atividades da ERS para 2020, que fora já discutido previamente, na reunião de 

11 de novembro de 2019. Foi também discutido e emitido parecer favorável sobre o projeto de 

regulamento para transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde. 

Na reunião ordinária de 28 de abril de 2020, que contou também com a presença do Fiscal Único, 

foi discutido o Relatório de Atividades e Gestão da ERS de 2019, tendo sido emitida pronúncia 

favorável por unanimidade. 

Na reunião ordinária de 28 de julho de 2020, foi promovida a discussão sobre o Plano de Atividades 

e o Orçamento da ERS para 2021, tendo sido emitida pronúncia favorável por unanimidade. Na 
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referida reunião foi também apresentado ao Conselho Consultivo o projeto da ERS sobre Direitos e 

Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde. 

Por fim, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 47.º e 48.º dos Estatutos da ERS e do 

artigo 12.º do Regulamento do Conselho Consultivo, este órgão reuniu extraordinariamente a 16 de 

dezembro de 2020, a pedido do Conselho de Administração, para apreciação, discussão e 

pronúncia sobre o Despacho da Senhora Ministra da Saúde n.º 12020/2020, de 3 de dezembro. Por 

maioria dos membros presentes na reunião, foi recomendado ao Conselho de Administração da 

ERS que, “no pressuposto de que existiu uma interferência ilegítima de um Membro do Governo na 

competência da Entidade Reguladora da Saúde, pressuposto devidamente suportado por parecer 

jurídico, seja intentada, em Tribunal, uma providência cautelar pedindo a suspensão imediata da 

eficácia do Despacho da Senhora Ministra da Saúde n.º 12020/2020, de 3 de dezembro, por 

ilegitimidade do mesmo e, de seguida, seja requerida a nulidade do ato administrativo constante do 

Despacho em causa.”. 

 

3.3. Cooperação institucional 

Nos últimos anos, a ERS tem vindo a reforçar a cooperação com outras entidades, nacionais e 

estrangeiras, para além das obrigações estatutariamente consagradas. 

Antes de mais, há que destacar que, num enquadramento de pandemia, foi naturalmente 

desenvolvido trabalho em grande proximidade com outras instituições do setor, em particular o 

Ministério da Saúde, a DGS, o Infarmed, e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).  

Em 2020, em cooperação com a DGC, a ERS deu continuidade à consolidação do processo de 

adesão ao Livro de Reclamações Eletrónico, o qual foi implementado no setor da Saúde para os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social.     

Também em 2020, a ERS deu continuidade à colaboração que vem mantendo com a AMA, com 

vista à implementação do Livro Amarelo Eletrónico, designadamente prestando toda a informação 

pertinente para a melhor integração do setor da Saúde, em concreto dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde do setor público, neste projeto de simplificação administrativa. 

Em 2020, a ERS manteve contactos regulares, quer ao nível do Conselho de Administração, quer 

ao nível operacional, com as demais entidades reguladoras setoriais existentes em Portugal (nos 

termos do n.º 2 do artigo 9.º dos seus estatutos), para partilha de conhecimento, de entendimento 
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sobre diversas matérias – nomeadamente no que respeita ao papel da regulação e da supervisão 

no enquadramento nacional –, e de boas práticas. Em particular nos primeiros meses da pandemia, 

foram ainda realizadas reuniões regulares com as várias entidades reguladoras (quer as setoriais, 

quer a AdC), no sentido de alinhar estratégias de intervenção e organização num enquadramento 

de saúde pública novo para todos.  

Por outro lado, manteve-se a cooperação com a AdC no âmbito da defesa da concorrência no setor 

da Saúde, prevista no n.º 3 do artigo 9.º dos Estatutos da ERS, tendo sido continuamente promovida 

uma relação de proximidade e partilha de informação e conhecimento com esta instituição.  

A 25 de novembro, a ERS participou uma reunião de trabalho, promovida pela Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e intitulada “Desafios para a Supervisão e 

Regulação dos Seguros de Saúde”, e em que participaram também outros agentes de áreas 

relacionadas. 

A ERS estabelece ainda formas de cooperação e associação com outras entidades reguladoras, a 

nível da União Europeia ou internacional, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º dos seus Estatutos. Nesta 

esfera internacional, estava prevista uma conferência, a realizar-se em setembro de 2020, em 

Dublin, da Supervision and Regulation Innovation Network for Care (SINC), composta por entidades 

reguladoras e de supervisão de 10 países europeus, e de que a ERS é membro fundador. No 

entanto, a mesma foi adiada para 2021. 

Em contrapartida, ainda no âmbito da SINC, foram promovidas múltiplas reuniões em 

videoconferência ao longo do ano, para partilha de conhecimento e discussão de metodologias de 

intervenção num enquadramento de incerteza e risco. Numa delas, realizada a 1 de julho sob o 

tema “Restart of Inspection Activities”, foram discutidas as estratégias a implementar nos vários 

países num momento de algum alívio das restrições que haviam sido implementadas nos sistemas 

de saúde durante a primeira vaga pandémica. Nessa reunião, a ERS e as suas congéneres sueca 

e holandesa apresentaram em maior detalhe a sua intervenção e caminho delineado para o resto 

do ano. 

 

3.4. Iniciativas comunicacionais 

No âmbito das suas atribuições e competências, a ERS tem o dever de prestar informação, 

orientação e apoio aos utentes, de dinamizar ações para reforço da literacia na área da saúde e de 
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cooperar com outras entidades na divulgação dos direitos e interesses dos utentes na área da 

saúde. 

Neste contexto, encontra-se em desenvolvimento o projeto denominado “Direitos e Deveres dos 

Utentes dos Serviços de Saúde”, que servirá para consolidar a interpretação da ERS nestas 

matérias e para criar uma plataforma dinâmica de reflexão e referencial de formação, com o 

propósito essencial de promover comportamentos mais esclarecidos no sistema de saúde e, assim, 

uma utilização mais racional dos cuidados de saúde. 

Assim, realizou-se uma sessão pública online de esclarecimentos sobre “Direitos e Deveres dos 

Utentes dos Serviços de Saúde”, no dia 23 de outubro de 2020, que contou com 210 participantes, 

na qual foi apresentado o projeto, os seus fundamentos, estrutura, concretização e divulgação, 

sempre com o objetivo de recolha de contributos junto entidades prestadoras de cuidados de saúde, 

utentes e associações de utentes, órgãos da administração pública local, instituições do ensino 

superior e demais entidades e intervenientes com interesse nas matérias abrangidas, para garantir 

a participação ativa de todos os agentes do sistema de saúde no projeto em curso. 

 

3.5. Participação institucional em eventos nacionais e 

internacionais 

Dada a situação de saúde pública, quer em termos nacionais quer internacionais, 2020 foi um ano 

marcado pela passagem de diversos eventos presenciais para online, e pelo adiamento de várias 

iniciativas agendadas. 

Em 2020, a ERS integrou as Comissões de Honra de vários eventos nacionais, dedicados a temas 

relacionados com o setor da Saúde.  

A convite da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI), a ERS foi oradora 

numa ação de capacitação dedicada aos direitos e deveres dos utentes, no dia 28 de novembro de 

2020. 

Já na esfera internacional, estava prevista uma conferência, a realizar-se em setembro de 2020, 

em Dublin, da Supervision and Regulation Innovation Network for Care (SINC), composta por 

entidades reguladoras e de supervisão de 10 países europeus, e de que a ERS é membro fundador. 

No entanto, a mesma foi adiada para 2021, dada a situação pandémica que se vivia. 
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3.6. ERS na comunicação social 

Em 2020 a ERS respondeu a 94 pedidos de informação de órgãos de comunicação social, e foi 

mencionada em 2.440 notícias, publicadas em 174 órgãos de comunicação social. O mês de maio 

foi o mais relevante, com 27% das notícias. Do total de notícias, 59% foram publicadas online, 26% 

em meios audiovisuais e 15% em meios de imprensa escrita. Relativamente à classe das fontes, 

destacam-se as de informação geral, com 95% do total de notícias. 
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4. Atividades de gestão e suporte 

4.1. Sistema de indicadores de desempenho 

Em 2020, a atividade da ERS foi monitorizada através de um sistema de indicadores de 

desempenho que, tal como previsto no artigo 60.º dos Estatutos, reflete o conjunto das atividades 

prosseguidas e os seus resultados.  

 

4.2. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Em matéria de proteção de dados pessoais, durante o ano de 2020 foi dado cumprimento à 

manutenção da conformidade da atividade da ERS com o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD) e com a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto (lei de proteção de dados pessoais), 

traduzida, nomeadamente, no aumento do número das auditorias às operações de tratamento de 

dados pessoais na ERS e no início do processo de revisão dessas operações. 

Para além dos esclarecimentos prestados internamente em matéria de privacidade, sempre que 

esta problemática surgiu no cumprimento do conteúdo funcional da ERS, foi dada resposta aos 

pedidos de informação relativos ao RGPD provenientes quer de titulares de dados quer de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Foi dada continuidade ao projeto relativo à aplicação da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, no que respeita à área da saúde, em 

parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança. 

Visando cuidar da segurança dos dados pessoais no âmbito da ERS, foi dado prosseguimento ao 

projeto de reorganização do seu arquivo, integrado no projeto mais amplo e profundo de conceção 

de um sistema de gestão documental. 

 

4.3. Acesso a Informação Administrativa  

No que diz respeito à concretização do direito de acesso a informação administrativa (AIA), a ERS 

respondeu aos 291 pedidos que lhe foram dirigidos, e que originaram igual número de processos. 
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Na quase totalidade de processos de AIA (cerca de 98%), a informação solicitada dizia respeito a 

processos de reclamação. Nos restantes, a informação estava relacionada com processos de 

inquérito, processos de monitorização, pedidos provenientes de órgãos de comunicação social e 

procedimentos concursais. 

 

4.4. Sistemas de informação 

Em 2020, a ERS procurou continuar a desenvolver e gerir os sistemas de informação de forma 

eficaz e eficiente e incrementar o nível de segurança e capacidade de recuperação de informação, 

promovendo níveis crescentes de fiabilidade, disponibilidade, segurança e resiliência.  

Acresce que o ano de 2020 foi particularmente desafiante para os sistemas de informação da ERS. 

Devido ao contexto de pandemia, a ERS precisou de adaptar os seus principais sistemas de 

informação que suportam a atividade operacional da ERS – o Sistema de Registo de 

Estabelecimentos Regulados (SRER) e o Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) –, por 

forma a capacitá-los de novas funcionalidades.  

No decorrer do ano, e a título de ilustração, foi necessário operacionalizar, nos sistemas de 

informação, a suspensão do registo no SRER de estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde por motivo relacionado com a COVID-19, bem como a atribuição de isenção de pagamento 

de taxas de registo e contribuições regulatórias às estruturas de natureza extraordinária e 

temporariamente criadas para a prestação de cuidados de saúde, ou temporariamente dedicadas à 

prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à pandemia, nos termos da Portaria n.º 

126/2020, de 26 de maio. 

Foram ainda adquiridos e implementados desenvolvimentos de software para a alteração ao fluxo 

de pedido de licenciamento dos postos de colheita de patologia clínica ou análises clínicas, no 

SRER, para implementação do regime previsto na Portaria n.º 218-A/2020, de 16 de setembro. Esta 

alteração implicou a criação de uma nova área privada no SRER, que possibilitou ao INSA submeter 

pareceres, solicitar elementos instrutórios à ERS e consultar os pedidos em curso e pedidos 

validados através de um portal de backoffice criado para o efeito. 

Alavancado pela pandemia, foi ainda necessário agilizar o envio digital de correio.  

Em 2020, iniciou-se a execução da operação, no âmbito do programa Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa (SAMA2020), POCI-05-5762-FSE-000205, de um projeto de criação 
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de modelos de seguimento e predição de comportamentos de utentes e estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde pela aplicação de modelos de inteligência artificial.  

Ainda no âmbito do SAMA2020, deu-se continuidade à execução do projeto SAMA ERS 2.0 (POCI-

05-5762-FSE-000257), tendo sido aberto um concurso limitado por prévia qualificação para 

aquisição de uma solução tecnológica para a gestão processual na ERS e implementação do 

módulo para os processos de contraordenação.  

A implementação de uma plataforma de Business Intelligence foi uma prioridade estabelecida para 

2020. A ERS pretendeu realizar uma prova de conceito, para definir a ferramenta e métodos a 

utilizar em outras fases no projeto SAMA ERS 2.0. Assim, reuniram-se informações sobre 

necessidades, desenho teórico de dashboard e planeamento, para proceder às especificações 

técnicas do caderno de encargos. 

No que respeita ao hardware, foram adquiridos computadores portáteis, hotspots e outros 

acessórios para os trabalhadores da ERS, de modo a garantir todas as condições para que os 

mesmos pudessem continuar a desempenhar as suas funções em regime de teletrabalho. 

No que diz respeito à infraestrutura física de suporte, foram adquiridas e instaladas fontes de 

alimentação redundantes para os equipamentos de rede, para garantir o maior tempo possível de 

disponibilidade dos serviços. 

 

4.5. Sistema de Gestão da Qualidade 

Em 2020 foram garantidas todas as atividades para a atualização do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) da ERS face à norma NP EN ISO 9001:2015, designadamente: 

• Realização de auditorias internas e auditorias de controlo de qualidade; 

• Monitorização trimestral dos indicadores do SGQ; 

• Registo e tratamento de reclamações visando a ERS; 

• Tratamento de não conformidades e oportunidades de melhoria relativas ao funcionamento 

e ao SGQ da ERS;  

• Avaliação da satisfação dos parceiros da ERS;  

• Acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 
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Foram ainda desenvolvidas várias atividades na área da segurança no trabalho, destacando-se as 

seguintes: 

• Consulta dos trabalhadores sobre esta matéria; 

• Avaliação e ações de redução de riscos nos postos de trabalho; 

• Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Contingência da ERS; 

• Ações de formação e sensibilização; 

• Acompanhamento das medidas de autoproteção. 

 

4.6. Comunicação interna 

O plano de comunicação interna para 2020 sofreu alterações, tendo em conta a situação excecional 

criada pela epidemia SARS-CoV-2 e pela infeção epidemiológica por COVID-19, tendo, todas as 

iniciativas de cariz presencial programadas para esse ano sido canceladas. 

Todavia, a ERS manteve o seu propósito de reforço da comunicação interna, apostando na 

articulação e na complementaridade entre unidades orgânicas, passando tal a desenrolar-se, com 

normalidade, por videoconferência. 

 

4.7. Regulamentação interna 

Destaca-se, em 2020, a aprovação e publicação do Regulamento Interno da Estrutura Organizativa, 

Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS, do Regulamento do Sistema 

de Avaliação de Desempenho e do Código de Conduta da ERS. 

 

4.8. Satisfação dos utentes e entidades responsáveis por 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

A ERS procede anualmente à avaliação da satisfação dos utentes e das entidades responsáveis 

por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que com ela interagem diretamente. Os 
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questionários aplicados visam a avaliação do grau de satisfação quanto à disponibilidade e à clareza 

da informação. 

Tabela 19 – Avaliação da satisfação  

Área de atendimento avaliada Índice 
Taxa de 
resposta 

Índice de satisfação médio no atendimento telefónico a utentes no call center 88 63% 

Índice de satisfação médio no atendimento telefónico a prestadores no call center 93 63% 

Índice de satisfação médio no atendimento presencial a utentes 96 2% 

Índice de satisfação médio no atendimento presencial a prestadores 94 3% 

Auditorias SINAS 99 73% 

O índice médio de satisfação obtido, tomando em consideração todas as áreas avaliadas, foi de 94 

em 100.  
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5. Recursos mobilizados 

5.1. Recursos humanos 

O ano de 2020 foi particularmente desafiante em matéria de gestão de recursos humanos, 

atendendo ao contexto pandémico provocado pelo vírus SARS-CoV-2.  

De acordo com o exposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

(diploma que estabeleceu as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 

do novo Coronavírus – COVID 19), foi estabelecida a prestação subordinada de trabalho em regime 

de teletrabalho, sempre que este fosse compatível com as funções exercidas.  

Neste sentido, os trabalhadores da ERS passaram a exercer as suas funções em regime de 

teletrabalho. Esta mudança de paradigma na organização do trabalho exigiu uma grande 

capacidade de adaptação, de modo a proporcionar aos trabalhadores as melhores condições de 

trabalho e assegurar que as várias unidades orgânicas continuavam a desempenhar 

adequadamente as suas funções. 

Ainda no contexto da pandemia, no final de fevereiro de 2020 foi criado um grupo de trabalho com 

o intuito de elaborar o plano de contingência COVID-19 da ERS. A primeira versão do plano foi 

enviada para a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público no dia 9 de março de 2020. 

Até ao final do ano foram efetuadas cinco atualizações ao documento, que acompanharam a 

evolução da pandemia e as normas emanadas pela DGS, pela Assembleia da República e pelo 

Governo. 

A equipa de contingência não só levou a cabo o acompanhamento da implementação do plano na 

ERS, como criou as condições prévias necessárias à sua colocação em prática. Entre outras 

medidas, destacam-se: 

• a adaptação das instalações ao novo contexto de pandemia; 

• a emissão de pareceres sempre que solicitados pelo Conselho de Administração; 

• o esclarecimento de dúvidas de trabalhadores; 

• a análise individual de casos suspeitos; 

• o registo de ocorrências; 

• a realização de ações de formação internas relativas a procedimentos de segurança; 



 

 

72 
 
 

• o apoio à Unidade de Gestão Interna na seleção e aquisição de equipamentos de proteção 

individual e de material de desinfeção. 

Em 2020 manteve-se a necessidade de realizar o processo de recrutamento para os cargos de 

direção ou equiparados, cuja designação por concurso passou a ser obrigatória, nos termos do 

disposto na Lei-quadro das Entidades Reguladoras, com a redação da Lei n.º 12/2017, de 2 de 

maio. Contudo, apesar de várias insistências, até 31 de dezembro de 2020 a ERS não recebeu a 

necessária autorização do Ministério das Finanças para o efeito, motivo pelo qual não foi possível 

iniciar o dito processo. 

Ficaram também por recrutar os 16 trabalhadores adicionais previstos no orçamento da ERS desde 

2019.  

Por outro lado, no seguimento da aprovação do novo Regulamento Interno da Estrutura 

Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS, o Conselho de 

Administração aprovou, em junho de 2020, a mudança de carreira de um conjunto de trabalhadores. 

Nessa altura, foram solicitados o despacho prévio favorável da Ministra da Saúde e a autorização 

do Ministro de Estado e das Finanças que, não tendo sido emitidos até 31 de dezembro, impediram 

também a concretização desta decisão. 

Em 31 de dezembro de 2020, encontravam-se ao serviço da ERS 92 trabalhadores, distribuídos 

pelos diferentes grupos de pessoal, a que acrescem os três membros do Conselho de 

Administração, conforme se apresenta na figura seguinte.27 

 

 

 

 

 

 

 
27 Durante o ano de 2020, mantiveram-se a exercer funções noutras entidades públicas duas trabalhadoras 
da ERS, em cedência de interesse público, motivo pelo qual não foram aqui consideradas. 
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Figura 13 – Distribuição de recursos humanos por grupo de pessoal 

 

A evolução do número total de recursos humanos tem sido a constante da figura seguinte. 

Figura 14 – Evolução do total de recursos humanos 

 

No que respeita às relações jurídicas de emprego, aos trabalhadores e aos titulares de cargos de 

direção, chefia ou equiparados da ERS é aplicado o regime jurídico do contrato individual de 

trabalho, sem prejuízo do disposto na Lei-quadro das entidades reguladoras independentes, nos 

seus Estatutos, no Regulamento Interno da Estrutura Organizativa, Admissão, Carreiras, 

Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS, em outros regulamentos da ERS e na demais 

legislação aplicável, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 52.º dos Estatutos da ERS. 

No que respeita aos titulares de cargos de direção, chefias ou equiparados, observa-se a 

inexistência de dirigentes intermédios de 2.º grau, sem prejuízo da previsão deste cargo no 

Regulamento Interno da Estrutura Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no 

Trabalho da ERS. 

Refere-se ainda que, em 2020, ocorreu a saída de quatro trabalhadores, por iniciativa dos mesmos. 
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Tabela 20 – Distribuição dos recursos humanos por grupo de pessoal, sexo e vínculo 

laboral 

Recursos Humanos 
Dirigente 

Intermédio 
1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 

3.º Grau 

Técnico 
Superior 

de 
Regulação 

Assistente 
Técnico 

Total % do Total 

 

Comissão de 
Serviço no âmbito 

do Código do 
Trabalho 

H 2 1 0 0 3 

15% 

 

M 3 8 0 0 11  

T 5 9 0 0 14  

Contrato Individual 
de Trabalho por 

Tempo 
Indeterminado 

H 0 0 17 10 27 

85% 

 

M 0 0 29 22 51  

T 0 0 46 32 78  

Total 

H 2 1 17 10 30 

100% 

 

M 3 8 29 22 62  

T 5 9 46 32 92  

Total 5% 10% 50% 35% 100%  

A licenciatura constitui o nível de formação com maior preponderância. Neste sentido, o nível 

habilitacional dos recursos humanos da ERS, a 31 de dezembro de 2020, encontrava-se distribuído 

conforme a tabela seguinte. 

Tabela 21 – Estrutura habilitacional 

Grupo / Cargo / Carreira 12.º Ano Licenciatura Mestrado Doutoramento Total 

Dirigente 
Intermédio 1.º 

Grau 

H 0 0 1 1 2 

M 0 2 0 1 3 

T 0 2 1 2 5 

Dirigente 
Intermédio 3.º 

Grau 

H 0 1 0 0 1 

M 0 4 3 1 8 

T 0 5 3 1 9 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

H 0 10 5 1 16 

M 0 13 15 2 30 

T 0 23 20 3 46 

Assistente 
Técnico 

H 8 2 0 0 10 

M 7 12 3 0 22 

T 15 14 3 0 32 

Total 

H 8 13 6 2 29 

M 7 31 21 4 63 

T 15 44 27 6 92 

% do total 16% 48% 29% 7% 100% 
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Em 2020, a ERS continuou a promover a formação profissional, contínua e especializada dos seus 

trabalhadores, em temas pertinentes para a atividade da Entidade e promotores de ganhos de 

eficácia e eficiência para o exercício de funções, considerando o disposto nos artigos 130.º e 131.º 

do Código do Trabalho e na alínea g) do artigo 15.º do Regulamento Interno da Estrutura 

Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS. 

Em 2020, atendendo à situação pandémica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, assistiu-se a uma 

mudança de paradigma no que respeita à organização da formação, em que o regime presencial 

foi claramente substituído pelo regime online.  

Em 2020, foram realizadas 15 ações de formação – 5 internas28 e 10 externas –, num total de 1.949 

horas.  

Tabela 22 – Horas de formação, em 2020 

Grupo de Pessoal 
N.º de 

Trabalhadores 

N.º de Trabalhadores 
que frequentaram 

formação 

Total de Horas de 
Formação 

Média de Horas de 
Formação 

Dirigente Intermédio de 1.º 
Grau 

5 5 174:00:00 34:48:00 

Dirigente Intermédio de 3.º 
Grau 

9 8 306:00:00 38:15:00 

Técnico Superior de Regulação 46 39 789:00:00 20:13:51 

Assistente Técnico 32 32 680:00:00 21:15:00 

Total 92 84 1949:00:00 22:24:08 

Por último, na sequência da decisão de revisão transversal das carreiras e do estatuto 

remuneratório dos trabalhadores, com o objetivo de incrementar a eficiência interna, através da 

compatibilização do nível de complexidade das funções, do grau de autonomia e de especialização 

com a carreira e categoria dos trabalhadores, refere-se que, até 31 de dezembro de 2020, a ERS 

não recebeu a necessária autorização do Ministério das Finanças para implementar as alterações 

decorrentes da revisão efetuada. 

5.2. Ativo fixo e investimento 

O conjunto de ativos fixos que constituem o património da ERS aumentou, em 2020, em termos 

brutos, 5% face ao ano anterior. Por sua vez, o valor de depreciações e amortizações acumuladas 

aumentou 13%. 

 
28 Designa-se por formação interna a que é apenas destinada a trabalhadores da ERS. 
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Tabela 23 – Ativo fixo 

Descrição 2020 2019 2018 

Variação Variação 

2020/2019 2019/2018 

Ativo fixo bruto 3 446 147 3 267 985 3 019 483 5% 8% 

Depreciações e amortizações acumuladas 2 506 143 2 214 482 2 145 682 13% 3% 

Ativo fixo líquido 940 004 1 053 503 873 801 -11% 21% 

Apresenta-se, de seguida, o resumo das principais áreas de investimento dos últimos três anos, por 

natureza. 

Tabela 24 – Investimento 

Descrição 2020 2019 2018 

Variação Variação 

2020/2019 2019/2018 

Edifícios e outras construções 0 0 0 - - 

Equipamento básico 4 236 0 375 100% -100% 

Equipamento de transporte 0 0 0     

Equipamento administrativo 158 781 263 594 80 274 -40% 228% 

Outros ativos fixos tangíveis 1 085 12 653 12 322 -91% 3% 

Ativo intangível  14 059 113 855 179 629 -88% -37% 

TOTAL 178 161 390 102 272 225 -54% 43% 

As principais áreas de investimento em 2020, por natureza, foram as seguintes: 

• Investimento realizado no âmbito de projetos ao abrigo do Sistema de Apoio à Modernização 

e Capacitação da Administração Pública (SAMA2020), designadamente: 

− Aquisição de serviços para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial para 

seguimento e predição de comportamentos de utentes e prestadores de cuidados de 

saúde; 

− Aquisição de uma solução tecnológica para a gestão processual na ERS e 

implementação de um módulo para os processos de contraordenação; 

− Aquisição de serviços para contratualização de uma equipa externa de Steering 

Committee.  

• Investimento em contexto de epidemia SARSCoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-

19, designadamente: 

− Aquisição de desenvolvimentos para o SRER para definição e adoção de um 

procedimento específico para a suspensão do registo de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde por motivo relacionado com a COVID-19; 
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− Aquisição de desenvolvimentos para o SRER para permitir a aplicação de isenção 

de taxas de registo e de contribuições regulatórias às estruturas de natureza 

extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados de saúde, 

ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da 

resposta à pandemia, nos termos da Portaria n.º 126/2020, de 26 de maio; 

− Aquisição de computadores portáteis e acessórios, necessários para 

compatibilização da atividade da ERS com o regime de teletrabalho. 

 

5.3. Análise económica, financeira e orçamental 

A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2019), procedeu, no seu 

artigo 329.º, à alteração ao artigo 38.º da LQER, que passa a determinar no seu n.º 1 que “as 

entidades reguladoras aplicam o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP)”. Assim, em 2020 a contabilidade e os elementos da prestação de contas da 

ERS foram elaborados de acordo com o SNC-AP. 

Situação Económica 

No ano de 2020, a ERS teve um resultado líquido positivo de 3.233.875 EUR, correspondente a um 

aumento de 1% face ao ano anterior.  

A tabela seguinte mostra a evolução das principais rubricas de “Rendimentos e Gastos”, bem como 

os resultados do período nos últimos três anos.  

Tabela 25 – Rendimentos e Gastos 

 2020   2019   

 

2018   
Variação % 

 2020/2019 2019/2018 

 RENDIMENTOS     

Prestações de serviços 0   0    184     -100% 

Impostos e Taxas 9 130 731   8 734 552    8 411 480   5% 4% 

Coimas 256 505   334 880    247 680   -23% 35% 

Reversões 60 577   139 965    0   -57%   

Juros Obtidos 0   0    0       

Outros Rendimentos e Ganhos 40 573   7 064    20 911   474% -66% 

TOTAL 9 488 386   9 216 461    8 680 255   3% 6% 
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 GASTOS 

CMVMC 1 342   5 259    8 133   -74% -35% 

FSE 1 345 573   1 314 875    1 223 120   2% 8% 

Gastos com pessoal 3 591 066   3 457 976    2 742 631   4% 26% 

Perdas por imparidades 0   0    11 689     -100% 

Depreciações e amortizações do exercício 233 307   208 317    235 852   12% -12% 

Outros gastos e perdas 1 083 223   1 035 343    891 997   5% 16% 

TOTAL 6 254 511   6 021 770    5 113 422   4% 18% 

Resultado Líquido 3 233 875   3 194 691    3 566 833   1% -10% 

Rendimentos 

Os rendimentos da ERS, no exercício de 2020, totalizaram o valor de 9.488.386 EUR, o que 

correspondeu a um acréscimo de 3% (271.925 EUR) face ao ano anterior. O aumento verificado foi 

motivado por um crescimento de 5% na rubrica “Impostos e Taxas” e de 474% na rubrica “Outros 

Rendimentos e Ganhos”, onde foram registados os rendimentos decorrentes de juros de mora, os 

quais são calculados aquando da execução da dívida pela Autoridade Tributária. 

Gastos 

Os gastos da ERS, em 2020, evidenciaram um acréscimo de 4% face ao ano anterior, conforme 

consta da tabela seguinte, tendo os gastos com pessoal igualmente aumentado 4%. 

Tabela 26 – Gastos com pessoal 

Descrição 
Exercício Variação % 

2020 2019 2018 2020/2019 2019/2018 

Remuneração dos órgãos sociais 308 988 309 003 305 572 0% 1% 

Remunerações do pessoal 2 596 660 2 496 770 1 914 699 4% 30% 

Encargos sobre remunerações 663 287 627 846 507 827 6% 24% 

Seguros 22 131 24 357 14 533 -9% 68% 

Outros gastos com pessoal 0 0 0     

Total 3 591 066 3 457 976 2 742 631 4% 26% 

Por seu lado, as despesas em fornecimentos e serviços externos foram superiores em 2% face às 

de 2019, tendo-se repartido de acordo com o descrito na tabela seguinte. 
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Tabela 27 – Fornecimentos e serviços externos 

Descrição 2020 2019 2018 
Variação % 

2020/2019 2019/2018 

Trabalhos especializados 613 368 596 006 515 171 3% 16% 

Publicidade comunicação e 
imagem 

12 539 1 988 3 537 531% -44% 

Vigilância e segurança 18 757 16 464 21 463 14% -23% 

Honorários 38 305 53 549 207 029 -28% -74% 

Conservação e reparação 87 308 172 292 38 795 -49% 344% 

Serviços Bancários 13 390 16 779 14 244 -20% 18% 

Materiais de consumo 22 891 17 914 14 400 28% 24% 

Eletricidade 31 637 34 727 37 449 -9% -7% 

Combustíveis e lubrificantes 1 751 8 906 7 115 -80% 25% 

Água 2 477 3 802 3 281 -35% 16% 

Deslocações estadas e 
transportes 

6 805 41 901 40 963 -84% 2% 

Rendas e alugueres 207 179 209 125 210 452 -1% -1% 

Comunicação 240 341 99 546 77 087 141% 29% 

Seguros 10 350 5 922 4 443 75% 33% 

Despesas de Representação 0 1 913 36 -100% 5214% 

Limpeza, Higiene e Conforto 33 962 28 814 19 582 18% 47% 

Outros Serviços 4 514 5 027 8 071 -10% -38% 

Total 1 345 573 1 314 675 1 223 118 2% 7% 

Das rúbricas que apresentaram maior acréscimo em valor foram destacam-se as relativas a 

“Material de Consumo”, “Limpeza” e “Comunicações”. O incremento das primeiras foi motivado pela 

necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual e pela necessidade de reforço 

da limpeza das instalações em contexto de epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por 

COVID-19.   

Quanto à segunda, o aumento resultou do envio de notificações aos prestadores para pagamentos 

das taxas de registo e contribuições regulatórias, no âmbito do projeto de gestão da dívida. 

Em contrapartida, verificou-se um decréscimo relevante na rubrica “Combustíveis” e “Deslocações 

e Estadas”, face a 2019, dada a redução do volume de fiscalizações e auditorias realizadas em 

2020, que decorreu da situação de emergência de saúde pública. 
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Situação Financeira 

Apresenta-se de seguida a evolução comparativa da situação financeira da ERS nos últimos três 

anos. 

Tabela 28 – Evolução do balanço 

 2020 2019 2018 
Variação % 

2020/2019 2019/2018 

ATIVO 

Investimentos 940 004   1 053 504   873 801   -11% 21% 

Inventários 4 758   5 192   4 469   -8% 16% 

Clientes 1 628 856   1 630 979   1 933 156   0% -16% 

Outras contas a receber 4 418 704   4 328 255   4 165 230   2% 4% 

Diferimentos 36 112   34 449   39 249   5% -12% 

Disponibilidades 34 964 200   31 036 378   27 780 424   13% 12% 

TOTAL 41 992 634   38 088 756   34 796 330   10% 9% 

  

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Resultados Transitados 36 227 645   33 032 954   29 466 121   10% 12% 

Resultado Líquido do exercício 3 233 875   3 194 691   3 566 833   1% -10% 

PASSIVO           

Fornecedores 67   8 619   0   -99%   

Estados e outros entes públicos 153 149   0   0       

Outras contas a pagar 2 377 897   1 852 491   1 763 375   28% 5% 

TOTAL 41 992 634   38 088 756   34 796 330   10% 9% 

Ativo 

O ativo da ERS ascendeu, no final de 2020, a 41.992.634 EUR, apresentando um acréscimo de 

10% face ao ano de 2019. 

Esta variação deveu-se sobretudo ao aumento na rubrica “Disponibilidades”, que resultou da 

cobrança de receita de 2020 e de anos anteriores relativa a taxas de registo e contribuições 

regulatórias. 

Na rubrica “Diferimentos”, e em cumprimento do regime do acréscimo, foram considerados os 

dispêndios efetuados no ano, mas cujo gasto deva ser reconhecido no período económico seguinte, 

nomeadamente a despesa incorrida com o seguro e a renda do imóvel. 
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Capital Próprio 

A rubrica “Capital Próprio” apresentou, no final de 2020, um valor total de 39.461.520 EUR, 

registando um acréscimo de 9% face ao ano transato. 

Verificou-se um crescimento de 10% na conta de “Resultados Transitados”, resultante da aplicação 

do resultado do exercício de 2019. 

Passivo 

O passivo da ERS registou um aumento de 36% face a 2019, totalizando, no final de 2020, o valor 

de 2.531.113 EUR. 

Na rubrica “Outras Contas a Pagar”, foram registados os gastos reconhecidos no período, mas cujo 

pagamento irá ocorrer em exercícios económicos futuros. 

Situação Orçamental 

No orçamento da ERS para o ano de 2020 previa-se uma receita de 9.469.436 EUR, e uma despesa 

do mesmo montante.  

O total da despesa realizada em 2020, que ascendeu a 5.409.169 EUR, foi financiado pela receita 

arrecadada, no valor de 8.975.541 EUR. 

Em 2020 decorreram projetos no âmbito do SAMA2020, tendo a ERS orçamentado o valor de 

297.517 EUR. No decurso do ano foram submetidas a aprovação da Entidade Coordenadora do 

Projeto despesas no valor global de 18.167 EUR, sendo passiveis de apoio financeiro 10.346 EUR 

(correspondente a 85% da despesa elegível (12.171 EUR). A título de adiantamento, foi recebida a 

verba de 7.576 EUR. 

Tabela 29 – Projetos de desenvolvimento cofinanciados 

Orçamentado 
Despesas apresentada ao 

Projeto 
Despesa passível de 

apoio pelo projeto 
Adiantamento de verbas 

pelo Projeto 

297 517 € 18 167 € 10 346 € 7 576 € 
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Receita 

Conforme consta da tabela seguinte, as receitas cobradas atingiram o valor de 8.975.541 EUR, com 

um grau de execução de 95% face à previsão feita pela ERS.  

Tabela 30 – Execução orçamental – receita 

Rubricas 

2019 2020 

Variação Receita 
cobrada 
líquida 

Orçamento 
corrigido 

Receita 
cobrada 
líquida 

Grau de 
execução 

Taxas Administrativas 8 583 702 8 959 680 8 718 136 97% 2% 

Juros de Mora 7 060 40 000 38 363 96% 443% 

Multas e penalidades 301 242 300 000 211 301 70% -30% 

Transferências Correntes 0 169 436 7 576     

Vendas e Prestações de Serviços 0 150 0 0%   

Vendas de bens de investimento 0         

Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

0 170 165     

Total 8 892 004 9 469 436 8 975 541 95% 1% 

Saldo de gerência anterior 27 648 460 30 902 383 30 902 383 100% 12% 

Total 36 540 465 40 371 819 39 877 924 99% 9% 

O orçamento para 2020 previa receitas provenientes de taxas administrativas cobradas aos 

regulados, juros de mora, multas e penalidades diversas, e vendas e prestações de serviços. Nesse 

ano, foram recebidas taxas provenientes do registo, das contribuições regulatórias dos prestadores 

de cuidados de saúde e das vistorias, no âmbito do procedimento ordinário de licenciamento, nos 

termos da Portaria n.º 150/2015, de 26 de maio, no montante de 8.718.136 EUR, o que representou 

97% do total da receita cobrada.  

Enquanto organismo público dotado de autonomia administrativa e financeira e de património 

próprio, a arrecadação daquela receita por parte da ERS suportou-se em contas bancárias 

dedicadas e abertas na Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. 

(IGCP), respeitando assim o princípio de unidade de tesouraria do Estado, consagrado no Decreto-

Lei n.º 191/99 de 5 de junho. Por outro lado, a ERS utiliza a rede de cobranças do Estado (RCE) – 

serviço da IGCP – desde 2006. 

A RCE, que se destina a todos os organismos com elevado volume anual de documentos cobrados, 

permitiu uma eficaz gestão e controlo dos recebimentos, através da utilização do documento único 

de cobrança (DUC), contando com inúmeros locais de cobrança, com cobertura territorial e suporte 
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tecnológico assinalável, designadamente a rede de caixas automáticas Multibanco, estações dos 

CTT e os balcões das instituições bancárias aderentes. 

Quando as entidades não procedem ao pagamento das respetivas taxas, correm termos nos 

serviços de finanças os competentes processos de execução fiscal para cobrança coerciva. Em 

consequência destes processos, em 2020 foram cobrados juros de mora no valor de 38.363 EUR. 

Em 2020, a ERS cobrou 211.301 EUR correspondentes a 40% das coimas por si aplicadas a 

prestadores de cuidados de saúde, tendo revertido os restantes 60% a favor dos cofres do Estado, 

de acordo com os n.os 1 e 2 do artigo 56.º dos Estatutos da ERS. 

Despesa 

Conforme consta da tabela seguinte, a despesa paga atingiu o valor de 5.409.169 EUR o que, face 

à previsão feita pela ERS, de 9.469.436 EUR correspondeu a um grau de execução de 57%. 

Este grau de execução da despesa face ao valor orçamentado corrigido deveu-se essencialmente 

aos seguintes constrangimentos externos: 

a) As limitações impostas pelo artigo 64.º da Lei do orçamento do Estado para 2020, quanto 

ao valor máximo permitido para aquisições de serviços; 

b) A necessidade de autorizações externas para processos de recrutamento que, não tendo 

chegado até 31 de dezembro, impossibilitou a sua concretização; 

c) As limitações associadas à epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-

19, designadamente no que se refere à realização de ações de fiscalização e auditoria, à 

realização de sessões presenciais de esclarecimento a utentes e prestadores de cuidados 

de saúde, e à frequência de ações de formação profissional. 

Tabela 31 – Execução orçamental – despesa 

Rubricas 

2019 2020 

Variação Despesa 
paga 

Orçamento 
corrigido 

Despesa 
paga 

Grau de 
execução 

Despesas com pessoal 3 486 414 5 470 125 3 476 669 64% 0% 

Aquisição de bens e serviços 1 143 544 1 821 213 997 435 55% -13% 

Juros e outros encargos 14 422 17 000 13 993 82% -3% 

Transferências correntes 483 478 537 998 511 998 95% 6% 

Outras despesas correntes 7 127 232 700 0 0% -100% 
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Aquisição de bens de capital 503 098 1 390 400 409 074 29% -19% 

Total 5 638 082 9 469 436 5 409 169 57% -4% 

Destaca-se, em termos de distribuição por rubricas, que, do valor total da despesa, 64% 

correspondeu a despesas com pessoal,18% à aquisição de bens e serviços, 9% a transferências 

correntes, e 8% a investimentos com a aquisição de bens de capital.  

 

5.4. Contabilidade de gestão 

O Sistema de Contabilidade de Gestão da ERS utilizou as normas presentes no SNC-AP, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, bem como a correspondente Norma de 

Contabilidade Pública n.º 27 (NCP 27), com as orientações para a estrutura e desenvolvimento de 

um sistema de contabilidade de gestão e que prevê requisitos mínimos obrigatórios para o seu 

conteúdo e divulgação. 

A ERS utiliza um modelo de contabilidade de gestão que permite, nomeadamente, o apuramento 

de custos por unidade orgânica e o custeio baseado nas atividades (ABC). 

Para efeitos da NCP 27, o tratamento contabilístico do custo correspondeu à reclassificação dos 

gastos por unidade orgânica e por atividades, incluindo este último eixo de análise também o custeio 

por processos. 

Figura 15 – Modelo de contabilidade de gestão 
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A ERS utiliza na sua contabilidade de gestão o método de custeio total, não havendo gastos não 

incorporados em nenhum dos níveis de repartição. 

Todos os custos são devidamente especializados mensalmente, por forma a permitir uma leitura 

consistente e comparável da informação mensal da contabilidade de gestão.  

A contabilidade de gestão segue os mesmos procedimentos que a contabilidade geral, 

nomeadamente quanto aos fechos de contas mensal e anual e quanto à prestação de contas.  
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6. Notas finais 

6.1. Análise crítica do exercício  

O enquadramento estratégico da ERS para o triénio 2020-2022 assenta numa orientação de toda a 

sua atividade para um modelo de supervisão pelo risco, cada vez mais preventiva e potenciadora 

da qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Tal pressupõe uma permanente atualização da 

análise de risco, seja de prestadores individuais, de segmentos de atividade e/ou do sistema de 

saúde, permitindo a criação de alertas precoces e a antecipação de problemas.  

Por força do regime previsto na Lei n.º 1/2020, de 19 de março, no âmbito das medidas de 

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV- 2 e da 

doença COVID-19, a atividade da ERS sofreu de imediato alterações significativas, com especial 

impacto na tramitação dos processos administrativos, por força da suspensão de várias diligências 

processuais, tais como vistorias e fiscalizações, e da suspensão de prazos processuais. Por outro 

lado, os trabalhadores da ERS passaram para regime de teletrabalho no dia 16 de março de 2020, 

tendo a Entidade criado novos procedimentos de comunicação para promover o atendimento à 

distância aos utentes e prestadores, por telefone e sujeito a marcação prévia, que se mantiveram 

em vigor até ao final do ano.  

Desde o início da pandemia, evidenciaram-se restrições ao acesso a cuidados de saúde, 

nomeadamente pela suspensão e/ou diminuição da atividade programada nos estabelecimentos do 

SNS, e pela suspensão ou cessação da atividade de estabelecimento do setor privado, cooperativo 

e social29. 

Antevendo-se que a pandemia teria fortíssimos impactos no funcionamento do sistema de saúde – 

no SNS e fora dele -, foram definidas como prioridades para a intervenção da ERS a garantia do 

acesso a cuidados de saúde, e a garantia da qualidade e segurança dos serviços prestados. Foi 

este o entendimento que norteou a atividade da ERS ao longo do ano.  

A situação pandémica veio tornar ainda mais premente a abordagem da supervisão assente no 

risco e precipitou a sua adoção, ainda que numa fase preliminar, em várias das áreas de intervenção 

 

29 Para mais informações, consultar Informação de Monitorização: Impacto da pandemia COVID-19 no 
Sistema de Saúde – período de março a junho de 2020, em https://www.ers.pt/media/3487/im-impacto-covid-
19.pdf. 
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da ERS. A identificação atempada de restrições ao acesso a cuidados de saúde e de falhas de 

qualidade e segurança permitiu intervenções regulatórias antecipadas, contribuindo para o bom 

funcionamento do sistema de saúde, e para uma adequada resposta à pressão a que, 

inevitavelmente, tem estado sujeito.  

Tal como fizeram outras entidades reguladoras e de supervisão europeias, a ERS optou por 

encontrar novas formas de intervenção junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, mais céleres e adaptadas a um novo contexto em rápida mutação.  

Deste modo, e para cumprimento das suas atribuições e competências, a ERS: 

(i) Recorreu à emissão de Alertas de Supervisão, com o propósito de transmitir às entidades 

reguladas e aos utentes de serviços de saúde a interpretação da Entidade sobre matérias 

específicas;  

(ii) Emitiu notas informativas e respostas a perguntas frequentes, assim se incentivando não 

só a literacia de todos os envolvidos, como a criação de uma base regulatória a partir da 

qual se podem posteriormente solucionar constrangimentos verificados;  

(iii) Criou novos procedimentos para facilitar o cumprimento de obrigações específicas por parte 

das entidades reguladas;  

(iv) Instaurou processos de monitorização para análise da evolução do sistema de saúde e do 

cumprimento de direitos fundamentais dos utentes pelos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, neste novo contexto específico; e  

(v) Determinou a reestruturação do seu plano de fiscalizações, para assim acomodar a 

realização de ações presenciais em resposta a situações com potencial de risco agravado.  

Nunca foi tão importante como hoje o trabalho em parceria – entre instituições do setor da Saúde, 

e entre estas e instituições de outras áreas, com as quais seja possível criar e potenciar sinergias 

–, de modo a que a resposta às necessidades dos utentes dos serviços de saúde seja a melhor 

possível. A ERS tem vindo a desenvolver trabalho em grande proximidade com outras instituições 

do setor no contexto nacional, e a promover a partilha de informação relevante ao exercício das 

respetivas competências. Tem também vindo a manter contactos regulares com as suas 

congéneres europeias, partilhando boas práticas de intervenção num enquadramento que, sendo 

novo para todos, exige rápidos processos de aprendizagem e adaptação. Também o Conselho 

Consultivo, órgão social da ERS representante da pluralidade de posições e interesses existentes 
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no sistema de saúde, tem vindo a ser progressivamente mais envolvido e chamado a participar 

ativamente na definição das orientações estratégicas e na intervenção regulatória da ERS. 

Por outro lado, nunca foi tão importante que as instituições tenham formas de gestão e de tomada 

de decisão ágeis e capazes de se adaptar e de responder às necessidades que surgem. Ora, em 

2020 mantiveram-se os constrangimentos impostos à ERS por força da Lei do Orçamento de 

Estado, como sejam as limitações impostas ao valor de prestações de serviços, e a necessidade 

de autorizações prévias para as mais diversas matérias, destacando-se aqui a necessidade de 

autorização prévia por parte do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças para processos 

de recrutamento. 

Muito embora exista sempre algum espaço para melhorias de eficácia e eficiência com os recursos 

disponíveis, não se pode deixar de notar que, por contraposição ao alargamento das atribuições e 

competências da ERS e à dimensão, diversidade e complexidade do universo regulado, a estrutura 

de recursos humanos existente é manifestamente insuficiente, quer em dimensão, quer em 

multidisciplinaridade, sendo premente adequá-la às necessidades da ERS. Por esse motivo, até ao 

final de 2019 deveria ter sido concretizado um processo de alargamento muito significativo da 

estrutura de recursos humanos da ERS, quer em termos de dimensão, quer de perfis e 

competências, enquadrado no plano plurianual para o triénio 2017-2019, por via da conclusão do 

programa de recrutamento já previsto nos orçamentos dos anos anteriores e das contratações 

adicionais previstas no orçamento nesse ano. No entanto, tal não foi possível, em particular devido 

aos pesados cativos que foram aplicados ao Orçamento da ERS, quer em 2018, quer em 2019. 

Em 2020, a ERS foi finalmente excluída do âmbito de aplicação de cativos por parte do Ministério 

das Finanças. No entanto, o facto de não ter recebido, até 31 de dezembro, a necessária 

autorização prévia por parte do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças impediu a Entidade 

de proceder ao recrutamento para os cargos de direção ou equiparados, cuja designação por 

concurso passou a ser obrigatória, nos termos do disposto na Lei-quadro das Entidades 

Reguladoras, com a redação da Lei n.º 12/2017, de 2 de maio. Ficaram também por recrutar os 16 

trabalhadores adicionais previstos no orçamento da ERS desde 2019. Por outro lado, no seguimento 

da aprovação do novo Regulamento Interno da Estrutura Organizativa, Admissão, Carreiras, 

Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS, o Conselho de Administração aprovou, em junho 

de 2020, a mudança de carreira de um conjunto de trabalhadores, com o objetivo de incrementar a 

eficiência interna, através da compatibilização do nível de complexidade das funções, do grau de 

autonomia e de especialização com a carreira e categoria dos mesmos. Nessa altura, foram 

solicitados o despacho prévio favorável da Ministra da Saúde e a autorização do Ministro de Estado 
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e das Finanças que, não tendo sido emitidos até 31 de dezembro, impediram também a 

concretização desta decisão. 

Muito embora 2020 tenha sido um ano de intensa atividade por parte da ERS, e passos 

fundamentais tenham sido dados nas suas várias áreas de intervenção, a verdade é que muito mais 

poderia ter sido feito, não fossem os incontornáveis constrangimentos externos que, mais uma vez, 

lhe foram impostos. Não tendo tais limitações afetado a visão e o caminho estratégico definidos 

para a ERS, inevitavelmente a sua intervenção ficou largamente comprometida. Num ano em que 

tanto mais haveria para fazer, a manifesta insuficiência de escala e de multidisciplinaridade das 

suas equipas limitaram a capacidade de intervenção da ERS no sistema de saúde e prejudicaram, 

efetivamente, o cabal cumprimento da sua missão e a garantia dos direitos dos utentes dos serviços 

de saúde.  

 

6.2. Implicações relevantes para 2021 

Não é ainda possível antecipar o real impacto que a pandemia, bem como a crise económica que 

esta poderá determinar, terão, a médio prazo, na atividade dos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, e no sistema de saúde como um todo. A pandemia não está ainda controlada, 

e afigura-se como muito provável que o sistema de saúde tenha de conviver com a doença COVID-

19 durante bastante mais tempo. Acrescentando esta nova dificuldade àquelas já sentidas no SNS, 

sobretudo no que diz respeito ao cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos ou à 

maior pressão habitualmente sentida nos estabelecimentos em alguns meses do ano, o grande 

desafio será assegurar o respeito pelo direito de acesso dos utentes aos cuidados de saúde, com 

qualidade e segurança, recuperando a atividade que ficou para trás. É a este aspeto vital do sistema 

de saúde que a ERS dedicará maior atenção no futuro próximo.  

Assim, justifica-se a continuidade da monitorização da atividade dos estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde e do exercício dos direitos dos utentes, considerando as preocupações e 

solicitações de que a ERS venha a tomar conhecimento, através dos diversos canais e instrumentos 

que desde o início da pandemia têm vindo a ser criados ou reforçados. Em particular, no âmbito dos 

processos de monitorização já em curso e dos que venha a ser necessário encetar, a ERS irá 

acompanhar o processo de retoma da atividade assistencial programada, e aferir da forma como é 

garantido o direito de acesso dos utentes à prestação tempestiva de cuidados de saúde. 

Transversalmente, mantém-se a intenção de reforçar o caráter preventivo da intervenção da 
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Entidade, assente na análise de risco e na identificação precoce de eventuais problemas 

relacionados com a segurança e a qualidade dos cuidados prestados.  

A emergência de saúde pública e situação excecional que ainda se vive no momento em que este 

documento é elaborado, face à epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-19, 

implica que a ERS terá de ir ajustando o seu funcionamento e, acima de tudo, a sua intervenção no 

sistema de saúde, dando resposta a novos desafios num enquadramento económico e social que 

se antevê particularmente difícil.  

 

Porto, 16 de abril de 2021 

 

 

  

A Presidente do Conselho de Administração, 
 

(Sofia Nogueira da Silva) 

 
Os Vogais, 

  

(Manuela Álvares)                  (Rogério Carvalho) 
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Anexo I – Demonstrações financeiras 

1. Identificação da Entidade, período de relato e referencial contabilístico 

1.1. Identificação da Entidade, período de relato 

A ERS é uma pessoa coletiva de direito público, com natureza de entidade administrativa 

independente, dotada de autonomia administrativa e financeira, de autonomia de gestão, de 

independência orgânica, funcional e técnica, e de património próprio e goza de poderes de 

regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios. 

A ERS, com a classificação orgânica “12.1.03.03.00”, tem a sua sede no Porto, na rua S. João de 

Brito, n.º 621, L 32, código postal 4100-455, e foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 

de dezembro. Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, procedeu à 

reestruturação da ERS, redefinindo as suas atribuições, organização e funcionamento. 

Na sequência da publicação da Lei-quadro das entidades reguladoras independentes, aprovada 

pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, os atuais estatutos da ERS foram aprovados pelo Decreto-

Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto.  

A ERS tem por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, e as suas atribuições compreendem a supervisão desses estabelecimentos no que respeita 

ao cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e de funcionamento, incluindo o 

licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, à garantia dos direitos 

relativos ao acesso aos cuidados de saúde e dos demais direitos dos utentes, e à legalidade e 

transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e 

utentes. 

A estrutura organizacional da ERS é constituída pelos seus órgãos sociais – Conselho de 

Administração, Fiscal Único e Conselho Consultivo –, e por unidades orgânicas – quatro 

departamentos, duas unidades autónomas e três gabinetes autónomos. 

A 31 de dezembro de 2020 a ERS dispunha de 92 trabalhadores. 

Os valores mencionados no presente anexo encontram-se expressos em euros (com 

arredondamento à unidade) e referem-se ao período contabilístico do ano de 2020. 
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1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

a) As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos 

mantidos em conformidade com o SNC-AP, aprovado pelo Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de 

setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) 

relevantes para a ERS. 

b) No período abrangido pelas presentes demonstrações financeiras, não foram derrogadas 

quaisquer disposições do SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e 

que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos 

interessados pelas informações disponibilizadas. 

As demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2020 foram 

apresentadas em conformidade com os modelos resultantes dos diplomas legais emitidos no 

âmbito da publicação do SNC-AP. 

As demonstrações financeiras relativas ao ano de 2020 foram elaboradas de acordo com a 

estrutura conceptual, as normas contabilísticas de relato financeiro e as normas interpretativas 

do SNC-AP. 

c) O saldo da conta de Caixa e Depósitos à ordem foi no valor 34.964.201 EUR, desagregando-se 

conforme a tabela abaixo. 

Conta  Valor  

Caixa 18 

Depósitos à ordem 34 964 183 

Depósitos à ordem no Tesouro 34 964 183 

Depósitos bancários à ordem 0 

Depósitos a prazo 0 

Depósitos consignados 0 

Depósitos de garantias e cauções 0 

Total de caixa e depósitos 34 964 201 

 

A ERS apenas tem conta bancária aberta no IGCP, uma vez que está sujeita ao princípio da 

Unidade de Tesouraria, nos termos do n.º 3 do artigo 38.º da Lei-quadro das entidades reguladoras 

independentes. 

Todos os valores apresentados nestas rubricas estão disponíveis para uso. 
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2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

2.1. Base de Mensuração usada na preparação das Demonstrações Financeiras  

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos, organizados e elaborados de acordo com as NCP em 

vigor. 

Ativos fixos tangíveis e intangíveis 

Os ativos fixos tangíveis e intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos 

de depreciações e amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, conforme as 

NCP 3 e 5. Considera-se como custo de aquisição o preço de compra adicionado das despesas 

imputáveis à compra, estimativa dos custos de desmantelamento, remoção dos ativos e 

requalificação dos locais de instalação/operação dos mesmos. 

Os ativos fixos tangíveis e intangíveis são depreciados e amortizados pelo método previsto no 

Classificador Complementar 2 (CC2) a partir da data em que os mesmos se encontram disponíveis 

para serem utilizados no uso pretendido, em conformidade com a vida útil dos ativos, definida em 

função da utilidade esperada. 

Inventários 

Os bens em inventário são constituídos por artigos de economato que se destinam ao consumo 

interno da ERS.  

A ERS adota como fórmula de custeio dos seus inventários o custo de aquisição. 

A rubrica de CMVMC reflete o custo pela sua utilização de consumo interno. 

Clientes e outras contas a receber 

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado e apresentadas no balanço 

deduzidas de eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem 

objetivamente de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. Para tal, a ERS tem em consideração informação histórica dos saldos vencidos e não 

recebidos. 
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As perdas por imparidade são ajustadas em função da evolução das contas correntes, 

designadamente no que respeita ao detalhe das operações que a integram, sendo os reforços 

reconhecidos como gastos do período, as reversões, decorrentes da cessação total ou parcial do 

risco, nos rendimentos e as utilizações, para cobertura da perda efetiva do crédito, deduzidas 

diretamente nas contas correntes. 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores são registadas ao custo. O seu não 

reconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, 

designadamente quando tiver havido lugar à liquidação, cancelamento ou expiração. 

Património Líquido 

A ERS dispõe, por obrigação estatutária, de património próprio, constituído pelos bens, direitos e 

obrigações de conteúdo económico de que é titular. O Património Líquido é constituído pelos 

resultados gerados em períodos anteriores. 

Caixa e Depósitos 

A rubrica de caixa e depósitos inclui caixa e depósitos à ordem que possam ser imediatamente 

mobilizáveis sem risco de alteração de valor. 

Regime do acréscimo 

A ERS regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os 

rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do 

momento em que são recebidos ou pagos. 

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos 

são registados nas rubricas de “Outros contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”. 

Rédito 

Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 56.º dos Estatutos da ERS constituem receita da 

ERS as taxas de registo, as contribuições regulatórias, as taxas de licenciamento e as taxas de 

vistoria. Estes montantes são reconhecidos com a emissão de uma nota de liquidação/Documento 

Único de Cobrança (DUC). 
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a) A taxa de registo é reconhecida no momento do registo dos prestadores de cuidados de saúde 

na ERS. 

b) A contribuição regulatória é emitida 12 meses após a obrigação legal de registo no Sistema de 

Registo de Entidades Reguladas (SRER), sendo efetuada a sua especialização de acordo com 

o período a que diz respeito. 

c) A taxa de vistoria é reconhecida quando esta última é solicitada à ERS.  

No que se refere a infrações cuja apreciação seja da sua competência, incumbe à ERS desencadear 

os procedimentos sancionatórios adequados, adotar as necessárias medidas cautelares e aplicar 

as devidas sanções.  

Nos termos do n.º 2 do artigo 56.º dos estatutos da ERS, 40% do valor das coimas reverte para a 

ERS e 60% para os cofres do Estado. 

Também neste caso, o reconhecimento destes montantes é efetuado tendo por consideração o 

momento da decisão da aplicação da coima e não o seu recebimento efetivo. 

Imposto sobre o rendimento 

A ERS está isenta do pagamento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do código do IRC, e de imposto de selo, nos termos 

do disposto na alínea a) do artigo 5.º do anexo I da Lei n.º 150/1999, de 11 de setembro (Código do 

Imposto do Selo). 

Benefícios dos empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, isenção de horários, retribuições 

eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abono 

para falhas e outros benefícios de acordo com o estipulado no Regulamento Interno da Estrutura 

Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS. São ainda aqui 

incluídas as contribuições para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações, de 

acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável. 

Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes 

As provisões são reconhecidas quando a ERS tem uma obrigação presente legal ou construtiva 

resultante de eventos passados, para o pagamento da qual seja mais provável ser necessário um 
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dispêndio de recursos internos e o montante possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que 

um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência 

(ou não ocorrência) de determinado evento futuro, a ERS divulga tal facto como um passivo 

contingente, salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do mesmo 

for considerada remota. 

As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a 

obrigação.  

2.2. Outras políticas contabilísticas  

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto.  

A demonstração de fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de 

financiamento e de investimento. 

As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, 

pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa 

abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, pagamentos e recebimentos 

decorrentes da compra e venda de ativos e juros de aplicações financeiras. Não existem fluxos de 

caixa abrangidos pelas atividades de financiamento. 

2.3. Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no 

processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias 

reconhecidas nas demonstrações financeiras 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas não foram efetuados juízos de valor que 

afetem o valor contabilístico dos ativos e passivos, nem os rendimentos e gastos do período. 

2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro 

No decurso dos registos contabilísticos necessários à determinação do valor do património e do 

rédito, a ERS faz uso de estimativas e pressupostos relativos a eventos cujos efeitos só serão 

plenamente conhecidos em exercícios futuros. Na sua maioria tem-se verificado que os valores 

registados foram confirmados no futuro. Todas as variações que, eventualmente, surjam serão 

registadas nos exercícios em que se determinem os seus efeitos definitivos. 
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2.5. Principais fontes de incerteza 

A atividade da ERS está exposta a alguns riscos financeiros, nomeadamente ao risco de crédito. 

A gestão do risco é conduzida pelos Serviços Jurídicos e pelo Departamento de Registo e 

Licenciamento, com base nas políticas aprovadas pelo Conselho de Administração.  

O risco de crédito resulta, no essencial, dos saldos a receber de clientes, e é avaliado tendo em 

conta o histórico de relação comercial, a sua situação financeira, bem como outras informações que 

possam ser obtidas.  

2.6. Alteração de Políticas Contabilísticas 

No exercício de 2020 não se verificaram alterações de políticas contabilísticas. 

3. Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de amortizações 

acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, conforme a NCP 3. 

Os ativos intangíveis são amortizados pelo “método da linha reta” a partir da data em que se 

encontram disponíveis para ser utilizados, considerando-se como período de vida útil, e respetivas 

taxas de amortização, os valores constantes na tabela incluída no “Classificador Complementar 2 – 

Cadastro e vidas uteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimento”. 

3.1. Ativos Intangíveis – variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas 

RUBRICAS 

Inicio do período Final do período 

Quantia 
Bruta 

Amortizações 
Acumuladas 

Quantia 
escriturada 

Quantia 
bruta 

Amortizações 
Acumuladas 

Quantia  
escriturada 

Ativos Intangíveis de domínio 
público, património histórico, 
artístico e cultural 

0 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 0 

Projetos de desenvolvimento 0 0 0 0 0 0 

Programas de computador e 
sistemas de informação 

1 246 155 940 611 305 545 1 260 215 1 014 380 245 834 

Propriedade industrial e 
intelectual 

0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 0 

Ativos intangíveis em curso 0 0 0 0 0 0 

Total 1 246 155 940 611 305 545 1 260 215 1 014 380 245 834 
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A 31 de dezembro, os ativos intangíveis tinham um valor bruto de 1.260.215 EUR e as amortizações 

acumuladas tinham um valor de 1.014.380 EUR. 

3.2. Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e variações do período 

RUBRICAS 
Quantia 

escriturada  
inicial 

Variações Quantia  
escriturada  

final Adições 
Amortizações 

do período 
Diminuições 

Ativos Intangíveis de domínio público, 
património histórico, artístico e cultural 

0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Projetos de desenvolvimento 0 0 0 0 0 

Programas de computador e sistemas de 
informação 

305 545 14 059 15 415 58 355 245 834 

Propriedade industrial e intelectual 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 

Ativos intangíveis em curso 0 0 0 0 0 

Total 305 545 14 059 15 415 58 355 245 834 

No exercício de 2020, as rubricas de ativos intangíveis foram incrementadas em 14.059 EUR. Os 

movimentos ocorridos nas contas de amortizações totalizaram 15.415 EUR. 

Aquando da adoção do SNC-AP, os ativos intangíveis passaram a ser amortizados pelo método 

previsto no Classificador Complementar 2 (CC2). 

Imprecisões na parametrização do sistema informático de apoio ao registo contabilístico fizeram 

com que bens adquiridos nos anos anteriores tivessem assumido taxas de amortização de valor 

zero. A situação foi corrigida com o registo de amortizações de períodos anteriores no valor de 

58.355 EUR. 

3.3. A-Ativos intangíveis – Adições 

RUBRICAS 
Adições 

Compra Outras Total 

Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural 0  0  0  

Goodwill 0  0  0  

Projetos de desenvolvimento 0  0  0  

Programas de computador e sistemas de informação 14 059  0  14 059  

Propriedade industrial e intelectual 0  0  0  

Outros 0  0  0  

Ativos intangíveis em curso 0  0  0  

Total 14 059  0  14 059  
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No decurso do ano de 2020, foi adquirido software no valor global de 14.059 EUR. 

3.4. B-Ativos intangíveis – Diminuições 

No exercício de 2020 ocorreram diminuições por regularizações de amortizações de anos anteriores 

no valor de 58.355 EUR. 

RUBRICAS 

Diminuições 

Alienação 
título 

oneroso 

Transferência 
ou 

troca 

Fusão, Cisão, 
reestruturação 

Outras Total 

Ativos Intangíveis de domínio público, 
património histórico, artístico e cultural 

               -    
                        

-    
                          

-    
                     

-    
                     

-    

Goodwill                -    
                        

-    
                          

-    
                     

-    
                     

-    

Projetos de desenvolvimento                -    
                        

-    
                          

-    
                     

-    
                     

-    

Programas de computador e sistemas de 
informação 

               -    
                        

-    
                          

-    
58 355  58 355  

Propriedade industrial e intelectual                -    
                        

-    
                          

-    
                   

-      
                   

-      

Outros                -    
                        

-    
                          

-    
                   

-      
                   

-      

Ativos intangíveis em curso                -    
                        

-    
                          

-    
                   

-      
                   

-      

Total                -                          -                            -    58 355  58 355  

 

3.5. Variação de excedente de revalorização 

No exercício de 2020 não ocorreram reavaliações de bens do ativo intangível. 

3.6. Dispêndios de pesquisa e desenvolvimento 

Do cadastro de ativos intangíveis não constam bens desenvolvidos internamente, pelo que as 

rubricas de gastos da Demonstração de Resultados por natureza não incluíram quaisquer valores 

relativos a despesas com pesquisas e desenvolvimento. 

4. Acordos de Concessão de serviços: concedente 

A ERS não celebrou qualquer contrato/acordo de concessão de serviços em 2020. 

5. Ativos fixos tangíveis 

De acordo com o disposto no artigo 35.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, o património da ERS 

rege-se pelos regimes jurídicos do património imobiliário público. 
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Com a publicação do Decreto-lei 192/2015, de 11 de setembro, os bens que compõem o ativo fixo 

tangível devem ser contabilizados em conformidade com a NCP 5, e com o Classificador 

Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de 

investimento. 

De acordo com o parágrafo 33 da NCP 5, os bens do ativo fixo tangível estão mensurados ao custo 

de aquisição subtraído de qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas de imparidade 

acumuladas e, conforme o parágrafo 56, depreciados pelo método da linha reta. 

5.1. Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas 

RUBRICAS 

Início do período Final do período 

Quantia 
Bruta 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
escriturada 

Quantia 
bruta 

Depreciações 
Acumuladas 

Perdas por  
Imparidade 

Acumuladas 

Quantia 
escriturada 

Outros ativos fixos tangíveis               

Terrenos e Recursos Naturais - - - - - - - 

Edifícios e outras construções 216 495  79 212  137 283  216 495  81 839  0  134 656  

Equipamento básico 35 935  29 614  6 321  40 171  30 552  0  9 619  

Equipamento de transporte 181 934  116 025  65 909  181 934  130 576  0  51 358  

Equipamento administrativo 1 440 295  938 208  502 087  1 599 076  1 130 668  0  468 408  

Equipamentos biológicos 0  0  0  0  0  0  0  

Outros 147 171  110 812  36 359  148 256  118 128  0  30 129  

Ativos fixos tangíveis em curso 0  0  0  0  0  0  0  

Total 2 021 830  1 273 871  747 959  2 185 933  1 491 763  0  694 169  

 
As rubricas de depreciações dos ativos fixos tangíveis foram incrementadas em 217.892 EUR. 

5.2. Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
Quantia 

escriturada 
inicial 

Variações Quantia  
escriturada  

final Adições 
Depreciações 

do período 
Diminuições 

Outros ativos fixos tangíveis           

Terrenos e Recursos Naturais - - - - - 

Edifícios e outras construções 137 283 - 2 627 - 134 456 

Equipamento básico 6 321 4 236 938 - 9 619 

Equipamento de transporte 65 909 - 14 551 - 51 358 

Equipamento administrativo 502 087 158 781 192 461 - 468 407 

Equipamentos biológicos - - - - - 
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Outros 36 359 1 085 7 316 - 30 128 

Ativos fixos tangíveis em curso - - - - 0 

Total 747 959 164 102 217 892 - 694 169 

 

As adições ocorridas nas rubricas de ativos fixos tangíveis, no ano de 2020, totalizaram 164.102 

EUR e corresponderam a bens adquiridos em estado de novo. 

5.3. A-Ativos fixos tangíveis – Adições 

RUBRICAS 

Adições 

Compra 
Locação 

financeira 
Outras Total 

Outros ativos fixos 
tangíveis 

        

Terrenos e Recursos 
Naturais 

- - - - 

Edifícios e outras 
construções 

0 0 0 0 

Equipamento básico 4 236 0 0 4 236 

Equipamento de transporte 0 0 0 0 

Equipamento administrativo 158 781 0 0 158 781 

Equipamentos biológicos 0 0 0 0 

Outros 1 085 0 0 1 085 

Ativos fixos tangíveis em 
curso 

0 0 0 0 

Total 164 102 0 0 164 102 

 

As adições ocorridas em 2020 totalizaram 164.102 EUR e deveram-se à compra de novos bens, 

nomeadamente equipamento informático, motivada pela necessidade de adaptação da atividade da 

ERS ao contexto de epidemia SARS-CoV-2 e à infeção epidemiológica por COVID-19, que 

compreendeu o exercício de funções em regime de teletrabalho no ano de 2020. 

5.4. B-Ativos fixos tangíveis – Diminuições 

No ano de 2020 não ocorreram diminuições de bens do ativo fixo. 

10. Inventários 

Em 31 de dezembro de 2020 a rubrica “Inventários” apresentou a seguinte composição: 
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Rubrica 
(1) 

Quantia 
bruta 

(2) 

Imparidades 
Acumuladas 

(3) 

Quantia 
recuperável 
(4)=(2)-(3) 

Mercadorias       

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 4 758 0 4 758 

Produtos acabados e intermédios       

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos       

Produtos e trabalhos em curso       

Total: 4 758 0 4 758 

 

10.2 Inventários: Movimentos do período 

 

Rubrica 
Quantia 

escriturada 
inicial 

Movimentos do período 

Quantia 
escriturada 

final 
Compras  
Líquidas 

Consumos 
gastos 

Variação  
nos  

inventários 
da  

produção 

Outras 
reduções 

inventários 

Outros 
aumentos 

inventários 

Mercadorias               

Matérias-Primas, subsidiárias e de 
consumo 

5 192 908 1 342 0 0 0 4 758 

Produtos acabados e intermédios 0 0 0 0 0 0 0 

Subprodutos, desperdícios, 
resíduos e refugos 

0 0 0 0 0 0 0 

Produtos e trabalhos em curso 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 192 908 1 342 0 0 0 4 758 

As compras líquidas apresentaram o valor de 908 EUR, e os consumos de 1.342 EUR. 

13. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

No exercício de 2020 não ocorreu nada a assinalar a este título. 

14. Rendimento de transação sem contraprestação 

Como referido anteriormente, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 56.º dos Estatutos 

da ERS, constituem receita da ERS as taxas de registo, as contribuições regulatórias, as taxas de 

licenciamento e as taxas de vistoria. Estes montantes são reconhecidos com a emissão de uma 

nota de liquidação/ DUC. 

• As taxas de registo são reconhecidas no momento do registo dos prestadores de cuidados de 

saúde na ERS. 
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• A contribuição regulatória é emitida 12 meses após a obrigação legal de registo no Sistema de 

Registo de Entidades Reguladas (SRER), sendo efetuada a sua especialização de acordo com 

o período a que diz respeito. 

• A taxa de vistoria é reconhecida quando a mesma é solicitada à ERS. 

No exercício dos seus poderes sancionatórios relativos a infrações cuja apreciação seja da sua 

competência, incumbe à ERS desencadear os procedimentos sancionatórios adequados, adotar as 

necessárias medidas cautelares e aplicar as devidas sanções.  

Nos termos do artigo 56.º n.º 2 dos Estatutos da ERS, 40% do valor das coimas reverte para a ERS 

e 60% para os cofres do Estado.  

Também neste caso, o reconhecimento destes montantes é efetuado no momento da decisão da 

aplicação da coima e não pelo seu recebimento efetivo. 

A 31 de dezembro de 2020, os rendimentos do período reconhecidos em resultados, e as quantias 

por receber, tiveram a seguinte composição: 

Tipo de Rendimento 

Rendimentos do 
período reconhecidos 

Quantias por receber 

Adiantamentos 
recebidos 

Resultados 
Património  

Líquido 
Início  

do período 
Final  

do período 

Impostos diretos 0  0  0  0  0  

Impostos indiretos 0  0  0  0  0  

Contribuições para sistemas de proteção 
social e subsistemas de saúde 

0  0  0  0  0  

Taxas 9 130 731  0  3 623 703   3 427 619 0  

Multas e outras penalidades 256 505  0  262 045   395 430 0  

Transferências sem condição 0  0  0  0  0  

Transferências com condição 0  0  0  0  0  

Subsídios sem condição 0  0  0  0  0  

Subsídios com condição 0  0  0  0  0  

Legados, ofertas e doações 0  0  0  0  0  

Outros   0  0  0  0  

TOTAL: 9 387 236  0  3 885 748  3 823 049  0  
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17. Acontecimento após a data de relato 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2020. 

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

18. Instrumentos Financeiros 

a) Aplicações Financeiras de curto prazo 

No exercício de 2020, a ERS não teve aplicações financeiras. 

b) Ativos Financeiros mensurados ao custo amortizado 

Clientes: 

A ERS reconhece a dívida de clientes no momento da emissão das notas de liquidação de taxas e 

coimas. As perdas por imparidade são registadas tendo em consideração informação histórica dos 

saldos vencidos e não recebidos, tendo sido utilizado a regra fiscal para o cálculo destas 

imparidades. 

No ano de 2020 efetuou-se um esforço para recuperar os saldos vencidos, bem como a análise dos 

clientes com dívida, no sentido de verificar se ainda estavam com atividade aberta e, por isso 

sujeitos à regulação da ERS. 

Desta verificação resultou a constatação de múltiplas situações de (in)atividade das entidades 

registadas na ERS (cessadas em IVA; cessadas em IVA e IR; registo de dissolução e encerramento 

da liquidação); e de entidades com Plano Especial de Revitalização (PER) ou processo de 

insolvência. Tendo em conta que as situações detetadas têm reflexo nas demonstrações financeiras 

da ERS, adotaram-se os seguintes procedimentos: 

• Entidades cessadas em IVA 

A cessação da atividade, em termos de IVA, não determina a extinção da empresa, a qual só se 

verifica no momento do encerramento da liquidação da sociedade, que precede a dissolução da 

sociedade. Estes procedimentos de dissolução e liquidação das sociedades estão previstos nos 

artigos 141.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais (CSC). Assim, uma sociedade 
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inativa (sem atividade), que não tenha ainda sido liquidada, continua a ter existência jurídica e 

continua a ter obrigações. 

Neste sentido, os valores em dívida destas entidades foram considerados clientes de cobrança 

duvidosa e efetuou-se o cálculo das imparidades. 

• Entidades com PER, processos de insolvência ou convertidos  

Independentemente de existirem ou não créditos reclamados e sabendo que a ERS não é um credor 

privilegiado, o procedimento adotado traduziu-se na transferência destas dívidas para clientes de 

cobrança duvidosa e calcularam-se as imparidades. 

• Entidades coletivas cessadas em IVA e IR 

No caso das entidades cessadas em IVA e IR (situação verificada no Portal das Finanças) a 

entidade coletiva encontra-se extinta juridicamente (artigo 160.º do CSC). A cessação, em termos 

de IRC, apenas ocorrerá no momento em que a empresa seja encerrada em termos jurídicos, ou 

seja, quando ocorre o encerramento da liquidação. Para efeitos de IRC, conforme o disposto no n.º 

5 do artigo 8.º do CIRC, relativamente às entidades com sede ou direção efetiva em território 

português, a cessação ocorre na data do encerramento da liquidação, ou na data da fusão ou cisão, 

quanto às sociedades extintas em consequência destas. 

Nestes casos, podem ocorrer duas situações: 

a) Para as notas de liquidação em dívida criadas após a data de dissolução/liquidação e que 

estão pendentes, registou-se uma correção na conta 68; 

b) Para as notas de liquidação criadas antes da data de dissolução/liquidação e que estão 

pendentes, efetuou-se registo em “Clientes de cobrança duvidosa”, e o cálculo das 

imparidades. 

• Entidades em dissolução, liquidação, encerramento de liquidação e regularização 

No caso das entidades que, pela consulta ao Portal do Ministério da Justiça, já tem registo da 

dissolução e encerramento da liquidação e que, por tal, se encontram juridicamente extintas, por 

força do disposto no artigo 160.º do CSC, podem ocorrer duas situações:  

a) Para as notas de liquidação criadas após a data de dissolução/liquidação e que estão 

pendentes, registou-se uma correção na conta 68; 
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b) As notas de liquidação criadas antes da data de dissolução/liquidação e que estão 

pendentes, efetuou-se o registo em “Clientes de cobrança duvidosa”, e o cálculo das 

imparidades. 

Para as restantes entidades que estão ativas na ERS e que têm dívidas, foi atualizado o cálculo 

das imparidades com base na informação histórica e seguindo a regra fiscal. 

Descrição 

2020 

Valor bruto 
Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Valor líquido 

Saldos Ativos: 

Clientes correntes:       

Clientes conta corrente 1 620 140 0 1 620 140 

Clientes Títulos a receber       

Clientes títulos a descontar       

Clientes cobrança duvidosa 2 202 908 2 194 192  8 716 

Total 3 823 048 2 194 192 1 628 856 

 

 

Perdas por imparidade 2020 2019 

Saldo a 1 de janeiro 2 254 769 2 394 734 

Aumento -  - 

Reversão 60 577 139 965 

Regularizações -  - 

Total 2 194 192 2 254 769 

 

Da tabela acima verificou-se que o saldo de clientes com perdas por imparidades acumuladas 

diminuiu em 60.577 EUR. 

Outras Contas a receber 

Esta conta engloba as rubricas de rendimentos de 2020 que serão recebidos previsivelmente no 

ano de 2021. 

Descrição 2020 

Acréscimos de rendimentos 4 418 704 

Total 4 418 704 
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c) Passivos Financeiros mensurados ao custo amortizado 

Outras Contas a Pagar 

Descrição 2020 2019 

Remunerações a liquidar 493 013 461 508 

Transferências para a AdC 1 081 656 1 048 761 

Coimas a entregar ao Estado – 60% 738 877 327 147 

Outros acréscimos de gastos 63 134 15 075 

Outros Credores 1 218 0 

Total 2 377 897 1 852 491 

 

Esta conta engloba as rubricas de encargos de 2020 que serão pagos, previsivelmente no ano de 

2021. O valor das “Coimas a entregar ao Estado” apenas é entregue quando recebido dos clientes. 

Estado e Outros Entes Públicos 

A 31de dezembro de 2020, a conta “Estado e Outros Entes Públicos” apresentava um saldo credor 

de 153.149 EUR, relativo a retenções na fonte, em sede de IRS, das remunerações auferidas pelos 

colaboradores no mês de dezembro, bem como às correspondentes contribuições para os sistemas 

de proteção social.  

Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, em 2020 não houve período complementar, 

pelo que os descontos relativos ao mês de dezembro só foram pagos em janeiro de 2021. 

19. Benefícios dos empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, isenção de horários, retribuições 

eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abono 

para falhas e outros benefícios de acordo com o estipulado no Regulamento Interno da Estrutura 

Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no Trabalho da ERS. São ainda 

incluídas aqui as contribuições para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações, de 

acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável. O valor dos benefícios 

aumentou 3,85%, como resulta da tabela seguinte. 
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Descrição 2020 2019 

Remuneração dos órgãos sociais 308 988 309 003 

Remunerações do pessoal 2 596 660 2 496 770 

Encargos sobre remunerações 663 287 627 846 

Seguros 22 131 24 357 

Outros gastos com pessoal 0 0 

Total: 3 591 066 3 457 976 

 

23. Fornecimentos e Serviços Externos 

As despesas em fornecimentos e serviços, foram superiores em 2,33% às ocorridas em 2019, 

tendo-se repartido de acordo com o descrito na tabela seguinte. 

Descrição 2020 2019 

 

Trabalhos especializados 613 368 596 006  

Publicidade comunicação e imagem 12 539 1 988  

Vigilância e segurança 18 757 16 464  

Honorários 38 305 53 549  

Conservação e reparação 87 308 172 292  

Serviços Bancários 13 390 16 779  

Materiais de consumo 22 891 17 914  

Eletricidade 31 637 34 727  

Combustíveis e lubrificantes 1 751 8 906  

Água 2 477 3 802  

Deslocações estadas e transportes 6 805 41 901  

Rendas e alugueres 207 179 209 125  

Comunicação 240 341 99 546  

Seguros 10 350 5 922  

Despesas de Representação 0 1 913  

Limpeza, Higiene e Conforto 33 962 28 814  

Outros Serviços 4 514 5 027  

Total 1 345 573 1 314 675  

24. Outros Gastos e Perdas 

Compreende as quantias reembolsadas aos prestadores de cuidados de saúde relativas às taxas 

cobradas em períodos anteriores, às regularizações referidas no ponto 18 deste Anexo e à previsão 

dos valores a transferir para a Autoridade da Concorrência. 
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25. Outros rendimentos e ganhos 

Os juros de mora são reconhecidos como rendimentos, calculados na altura da execução de dívida 

e registados em conta própria. Os outros rendimentos e ganhos dos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2019 e 2020 foram os seguintes. 

Rubrica 2020 2019 

Juros de Mora 40 574 7 064 

Ganhos em inventários  0  0 

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros  0  0 

Correções relativas a períodos anteriores  0  0 

Total 40 754 7 064 

26. Resultados transitados 

A ERS não dispõe de capital social, de acordo com os seus estatutos. Na rubrica de capitais próprios 

é reconhecido, anualmente, o resultado líquido obtido em cada período. Os valores de resultado 

líquido de 2019 foram transferidos para resultados transitados, nos termos do estipulado no n.º 5 

do artigo 38.º dos estatutos da ERS. 

Rubrica 
Saldo 
Inicial 

Movimentos no exercício  Saldo 
Final Aumento Diminuição 

Resultados transitados 33 032 954 3 194 691 0 36 227 645 

Total 33 032 954 3 194 691 0 36 227 645 

27. Projetos de Desenvolvimento Cofinanciados 

No âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, a ERS tem em curso 

um projeto de criação de modelos de seguimento e predição de comportamentos de utentes e 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde pela aplicação de modelos de inteligência 

artificial.  

O projeto é financiado em parte pelo Fundo Social Europeu.  

No ano de 2020, a título de adiantamento, foi recebida a quantia de 7.576 EUR tendo sido 

apresentado despesa elegível no valor de 10.346 EUR. 
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Outras informações  

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registo contabilístico da ERS, e mantidas de acordo com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites. 

O Conselho de Administração informa que a situação da ERS perante a Segurança Social e a Caixa 

Geral de Aposentações se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 
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Entidade Reguladora da Saúde

Exercício: 2020 EURO

Balanço

Notas 2020 2019

Ativos fixos tangíveis 5 694 169,37 747 959,03

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Ativos intangíveis 3 245 834,32 305 544,57

Ativos Biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras 0,00 0,00

Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00 0,00

Acionistas / sócios / associados 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

Subtotal 940 003,69 1 053 503,60

Inventários 10 4 757,93 5 191,52

Ativos biológicos 0,00 0,00

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 0,00 0,00

Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00 0,00

Clientes, contribuintes e utentes 18 1 628 855,94 1 630 978,70

Estado e outros entes públicos 0,00 0,00

Outras contas a receber 18 4 418 703,75 4 328 255,24

Diferimentos 36 111,68 34 448,61

Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Caixa e depósitos 1.2 34 964 200,71 31 036 377,99

Subtotal 41 052 630,01 37 035 252,06

Total do ativo 41 992 633,70 38 088 755,66

Património Líquido

Património/Capital 0,00 0,00

Ações (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00

Resultados Transitados 26 36 227 645,35 33 032 954,27

Ajustamentos em ativos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Outras variações no Património Líquido 0,00 0,00

Resultado líquido do período 26 3 233 875,18 3 194 691,08

Dividendos antecipados 0,00 0,00

  Total do património líquido 39 461 520,53 36 227 645,35
Passivo

Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Fornecedores de investimentos 0,00 0,00

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00

Credores por transferências e subsídios concedidos 0,00 0,00

Fornecedores 66,53 783,94

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 18 153 149,18 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Fornecedores de investimentos 0,00 7 835,10

Outras contas a pagar 18 2 377 897,46 1 852 491,27

Diferimentos 0,00 0,00

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Subtotal 2 531 113,17 1 861 110,31

Total do Passivo 2 531 113,17 1 861 110,31

Total do património Líquido e do passivo 41 992 633,70 38 088 755,66

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

  Passivo corrente

ATIVO

Ativo não corrente

 Ativo corrente

PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

  Passivo não corrente
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Entidade Reguladora da Saúde

Exercício: 2020 EURO

Demonstração dos Resultados

Código de Contas Notas

2020 2019

70 Impostos, contribuições e taxas 14 9 387 235,68 9 069 432,21

71 Vendas 0,00 0,00

72 Prestações de serviços e concessões 0,00 0,00

75 Transferências e subsídios correntes obtidos 0,00 0,00

73 Variações nos inventários da produção 0,00 0,00

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10.2 -1 342,14 -5 258,52

62 Fornecimentos e serviços externos 23 -1 345 573,03 -1 314 875,12

63 Gastos com pessoal 19 -3 591 065,81 -3 457 976,00

60-603 Transferências e subsídios concedidos 0,00 0,00

603 Prestações sociais 0,00 0,00

652-7622 Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0,00 0,00

651-7621 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 18 60 576,77 139 965,00

67-763 Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

653+657-7623-7627 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

77-66 Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

78 Outros rendimentos e ganhos 25 40 573,46 7 063,76

68 Outros gastos e perdas 24 -1 083 222,92 -1 035 342,91

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 3 467 182,01 3 403 008,42

64-761 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 3, 5 e 18 -233 306,83 -208 317,34

654+655+656-7624-7625-7626 Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 3 233 875,18 3 194 691,08

79 Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

69 Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultado antes de impostos 3 233 875,18 3 194 691,08

812 Impostos sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00

Resultado liquido do periodo 3 233 875,18 3 194 691,08

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Exercícios
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Entidade Reguladora da Saúde
Exercício: 2020 EURO

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Direto)

Notas 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades de operacionais

Recebimentos de clientes 9 291 519,52 8 894 035,82
Recebimentos de contribuintes 0,00 0,00
Recebimentos de utentes 0,00 0,00
Pagamentos a fornecedores -1 815 210,33 -1 648 570,08
Pagamentos ao pessoal -3 370 325,47 -3 486 414,05

Caixa gerada pelas operações 4 105 983,72 3 759 051,69
Outros recebimentos/pagamentos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 4 105 983,72 3 759 051,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -164 102,00 -259 730,06
Ativos intangíveis -14 059,00 -243 367,65
Propriedades de investimento 0,00 0,00
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Outros ativos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 0,00 0,00
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Propriedades de Investimento 0,00 0,00
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Outros ativos 0,00 0,00
Subsídios ao investimento 0,00 0,00
Transferências de capital 0,00 0,00
Juros e rendimentos similares 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) -178 161,00 -503 097,71
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital 0,00 0,00
Cobertura de prejuízos 0,00 0,00
Doações 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Juros e gastos similares 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 0,00 0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c) 3 927 822,72 3 255 953,98
Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período 1.2 31 036 377,99 27 780 424,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.2 34 964 200,71 31 036 377,99

CONCILIAÇÂO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DE GERÊNCIA
Caixa e seus equivalentes no início do período 31 036 377,99 27 780 424,01

- Equivalentes a caixa no início do período 0,00 0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período
= Saldo da gerência anterior 31 036 377,99 27 780 424,01

De execução orçamental 30 902 382,87 27 648 460,37
De operações de tesouraria 133 995,12 131 963,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período 34 964 200,71 31 036 377,99

- Equivalentes a caixa no fim do período 0,00 0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período
= Saldo para a gerência seguinte 34 964 200,71 31 036 377,99

De execução orçamental 34 471 525,13 30 902 382,87
De operações de tesouraria 492 675,58 133 995,12

Rúbricas
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Anexo II – Demonstrações orçamentais 

De acordo com a Lei do Enquadramento Orçamental em vigor à data da aprovação do Orçamento 

da ERS (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2018, de 29 de janeiro, Lei n.º 37/2018, de 

7 de agosto e Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto), o Orçamento da ERS passou a integrar o 

Orçamento do Estado pelo que se mantêm os registos na ótica orçamental, de forma a garantir o 

integral cumprimento das obrigações de reporte à Direção Geral do Orçamento.  

A Norma de Contabilidade Publica n.º 26 (NCP 26), constante do Sistema de Normalização 

Contabilística para a Administração Pública, e que regula a contabilidade orçamental, considera que 

os objetivos das Demonstrações Orçamentais são os de proporcionar informação acerca do 

orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas 

orçamentais, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental, a ser divulgada nas 

diferentes componentes das demonstrações orçamentais. 

Seguindo o n.º 12 da NCP 26, apresenta-se o Anexo às Demonstrações Orçamentais a 31 de 

dezembro de 2020. 

1. Alterações Orçamentais da Receita

Fonte 
Financ. 

Rúbrica Descrição Tipo 
Previsões 

Iniciais 

Alterações Orçamentais 
Previsões 
Corrigidas Inscrições 

Reforços 
Diminuições 
Anulações 

Créditos 
Especiais 

513 160101 Na posse do serviço M 0  30 902 383  0  0  30 902 383  

513 040199 Taxas diversas P 8 865 769 0  36 941  0  8 828 828 

513 040201 Juros de mora P 6 000 34 000  0  0  40 000  

513 150101 
Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

P 0  170  0  0  170  

530 040199 Taxas diversas P 0  2 771 0  0  2 771 

Total 30 939 324  36 941  0  

O orçamento inicial da ERS previa, assim, a obtenção de receita no valor de 9.469.436 EUR. 

No decurso do ano de 2020, foram efetuadas alterações permutativas que totalizaram 36.941 EUR. 

As modificações, que não alteraram os montantes globais do orçamento, visaram reforçar rubricas 

orçamentais cujas receitas efetivas ultrapassaram as previsões iniciais. 
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A alteração modificativa correspondeu à incorporação do saldo de gerência transitado do ano de 

2019.  

2. Alterações Orçamentais da Despesa 

Fonte 
Financ. 

Atividade Rúbrica Descrição Tipo 
Dotações  

Iniciais 

Alterações orçamentais 
Dotações  
Corrigidas Inscrições 

Reforços 
Diminuições 
Anulações 

513 12020 10102 Órgãos sociais P 188 442   2 050   0   190 492   

513 012020 010104A0 C.I.T - Pessoal em Funções P 2 380 017   0   2 050   2 377 967   

513 012020 010104D0 C.I.T - Novos Postos de Trabalho P 776 472   0   40 000   736 472   

513 012020 10107 Pessoal em regime de tarefa ou avença P 61 326   40 000   0   101 326   

513 012020 010305A0.A0 Caixa Geral de Aposentações P 70 265   800   0   71 065   

513 012020 010305A0.B0 Segurança Social P 861 420   0   800   860 620   

513 012020 20117 Ferramentas e utensílios P 4 000   0   2 000   2 000   

513 012020 20121 Outros bens P 15 000   0   8 500   6 500   

513 012020 20202 Limpeza e higiene P 30 828   2 000   0   32 828   

513 012020 20203 Conservação de bens P 55 000   0   23 000   32 000   

513 012020 020204C0 Outros P 237 654   0   5 671   231 983   

513 012020 020209F0 Outros Serviços de Comunicações P 65 500   20 000   0   85 500   

513 012020 20213 Deslocações e estadas P 90 000   0   12 000   78 000   

513 012020 020214D0 Outros P 129 448   0   2 771   126 677   

513 012020 020220A0C0 Outros P 265 000   0   57 000   208 000   

513 012020 060203R0 Reserva P 226 829   5 671   0   232 500   

513 012020 070107B0.C0 Outros P 110 000   0   30 000   80 000   

513 012020 070108B0.B0 OUTROS P 1 135 000   0   35 000   1 100 000   

513 012020 070109B0.B0 OUTROS P 35 000   20 000   0   55 000   

513 016096 20104 Limpeza e higiene P 0   5 000   0   5 000   

513 016096 20117 Ferramentas e utensílios P 0   2 000   100   1 900   

513 016096 20121 Outros bens P 0   13 600   0   13 600   

513 016096 20203 Conservação de bens P 0   3 000   0   3 000   

513 016096 020220A0C0 Outros P 0   57 000   0   57 000   

513 016096 070107B0.C0 Outros P 0   45 000   0   45 000   

530 012020 020214D0 Outros P 0   2 771   0   2 771   

Total 218 892   218 892     

O Orçamento da ERS previa a realização de despesas no montante de 9.469.436 EUR. 

As alterações permutativas, no valor total de 218.892 EUR, e sem impacto no valor global do 

Orçamento, dotaram as rubricas com valores que permitiram cobrir as despesas realizadas. 



 

 

118 
 
 

3. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos 

Do Plano de Atividades para o ano de 2020 não constaram investimentos com um período temporal 

superior a um ano.  

4. Operações de Tesouraria 

Os movimentos ocorridos nas contas de operações de tesouraria foram os que se apresentam na 

tabela seguinte. 

Código de 
Contas 

Designação 
Saldo 
Inicial 

Recebimentos Pagamentos 
Saldo 
Final 

71 Recebimentos de Operações de Tesouraria 131 964 500 640 0 632 603 

71 Pagamentos de Operações de Tesouraria 0 0 498 608 -498 608 

Total 133 995 

No exercício dos seus poderes sancionatórios relativos a infrações cuja apreciação seja da sua 

competência, incumbe à ERS desencadear os procedimentos adequados, adotar as necessárias 

medidas cautelares e aplicar as devidas sanções.  

No cumprimento do n.º 2 do artigo 56.º dos Estatutos da ERS, os movimentos ocorridos nas contas 

de operações de tesouraria correspondem aos 60% dos valores das coimas cobradas que revertem 

para os cofres do Estado. 

5. Contratação administrativa 

5.1. Situação dos contratos 

Dos 35 contratos administrativos de valor superior a 5.000 EUR celebrados no ano de 2020, 30 

foram para aquisições/prestações de bens de serviços e cinco para aquisições de bens de 

equipamentos, conforme descrito na tabela abaixo. 

Entidade 

Contrato 
Pagamentos no 
período (Valores 

c/IVA) 

Pagamentos 
acumulados 

(Valores c/IVA) 

Objeto Data 
Preço 

Contratual 
Trabalhos 
Normais 

Trabalhos 
Normais 

Universidade do Porto 
Aquisição de serviços para 
desenvolvimento de um projeto de 
Inteligência Artificial. 

23/12/2020 186 200 0 0 

ALTICE LABS, S.A., 
MEO - SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÕES E 
MULTIMÉDIA, S.A.  

Implementação de um serviço de call 
center para atendimento de 1.ª linha 
da Entidade Reguladora da Saúde 

11/12/2020 203 328 0 0 
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Entidade 

Contrato 
Pagamentos no 
período (Valores 

c/IVA) 

Pagamentos 
acumulados 

(Valores c/IVA) 

Objeto Data 
Preço 

Contratual 
Trabalhos 
Normais 

Trabalhos 
Normais 

(ERS) para Regulados (prestadores) 
e Cidadãos (utentes) 

Sysconnect, Lda. 
Aquisição de computadores portáteis 
e acessórios 

30/12/2020 47 955 47 955 47 955 

Lusitania, Companhia 
de seguros, S.A.  

Aquisição de apólice de seguro de 
Acidentes de Trabalho 

29/12/2020 50 397 50 397 50 397 

CLARANET II 
SOLUTIONS, SA 

Aquisição e renovação de Licenças 
Microsoft. 

30/12/2020 40 638 40 638 40 638 

Ubiquity Technology 
Lda 

Aquisição de Pack de Módulos de 
Software a disponibilizar no SRER. 

29/12/2020 71 264 71 264 71 264 

Ubiquity Technology 
Lda 

Aquisição de Módulo de Software 
para suspensão de geração de NL 

29/12/2020 73 376 73 376 73 376 

Esri Portugal-Sistemas 
e Informação 
Geográfica, S.A. 

Renovação do contrato anual de 
licenças do software ArcGIS. 

30/12/2020 30 000 30 000 30 000 

Ubiquity Technology 
Lda 

Aquisição de serviços de 
manutenção para o SRER, SGREC e 
App Móvel em regime de Bolsa de 
Horas. 

23/12/2020 9 574 9 574 9 574 

Primavera Business 
Software Solutions, S.A. 

Renovação do contrato de 
continuidade das licenças de 
software, serviços de suporte técnico 
e manutenção do ERP Primavera 

22/12/2020 25 721 25 721 25 721 

Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & 
Associados - Sociedade 
de Advogados, SP, RL 

Aquisição de serviços para emissão 
de parecer jurídico externo 

14/12/2020 17 500 17 500 17 500 

Carina Marques de 
Oliveira 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica, designadamente, para 
tratamento de procedimentos de 
registo oficioso, abertura de 
procedimentos de contraordenação e 
elaboração de decisão de cessação 
oficiosa do registo no SRER da ERS. 

02/12/2020 15 600 1 300 1 300 

Teresa Liliana Moura 
dos Santos 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica inerentes à implementação 
do projeto da ERS, carta dos direitos 
e deveres dos utentes, e outros no 
âmbito da atuação e 
desenvolvimento de ações de 
informação, capacitação e redução 
de assimetrias de informação. 

26/11/2020 17 400 1 450 1 450 

Raquel Maria Duarte 
Nunes 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica para implementação do 
projeto de execução da dívida à ERS. 

23/11/2020 15 600 1 300 1 300 

Eduardo Luís Alves da 
Silva 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica para implementação do 
projeto de execução da dívida à ERS 

23/11/2020 15 600 1 300 1 300 

Sofia Dinis da Fonseca 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica para análise técnica, 
apreciação, monitorização e decisão 
de reclamações, sugestões e elogios 
(processos REC), a tramitar pela ERS 
no exercício das suas atribuições e 
competências. 

12/11/2020 15 600 1 300 1 300 
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Entidade 

Contrato 
Pagamentos no 
período (Valores 

c/IVA) 

Pagamentos 
acumulados 

(Valores c/IVA) 

Objeto Data 
Preço 

Contratual 
Trabalhos 
Normais 

Trabalhos 
Normais 

Rita Teixeira Reis de 
Almeida 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica, designadamente, para 
emissão de pareceres e tramitação 
de processos contraordenacionais e 
processos administrativos. 

09/11/2020 19 979 2 048 2 048 

Hugo Alexandre de 
Sousa Ferreira 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica, designadamente, para 
emissão de pareceres e tramitação 
de processos contraordenacionais e 
processos administrativos. 

04/11/2020 19 979 2 048 2 048 

Tânia Catarina 
Medeiros Dias 

Aquisição de serviços para o projeto 
de recuperação de dívidas à ERS. 

28/10/2020 19 979 3 330 3 330 

Primavera Business 
Software Solutions, S.A. 

Aquisição de serviços de suporte 
técnico e manutenção 

28/10/2020 15 240 15 240 15 240 

MEO - Serviços de 
Comunicações e 
Multimédia, SA 

Projeto de atualização dos dados dos 
prestadores, gestão de cobrança de 
taxas e contribuições regulatórias, e 
regularização de dívida à ERS 

31/08/2020 68 900 68 900 68 900 

Luís Leitão Marques 
Vale Lima 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica 

21/08/2020 27 000 11 070 11 070 

Gonksys, S.A. 
Aquisição serviços de manutenção 
preventiva e corretiva na 
infraestrutura de redes e servidores. 

30/07/2020 30 200 30 200 30 200 

Luís Neiva Nunes de 
Oliveira 

Aquisição de serviços jurídicos em 
matéria de Direito do Trabalho 

08/07/2020 12 000 12 000 12 000 

Devscope - Soluções de 
Sistemas e Tecnologias 
de Informação SA 

Aquisição de serviços de consultoria 
para realização de uma auditoria à 
solução tecnológica de suporte ao 
SINAS.  

29/06/2020 19 400 19 400 19 400 

FlowKey Lda 

Aquisição de serviços para a 
manutenção das plataformas 
informáticas e alteração/atualização 
de indicadores do SINAS da ERS 

25/06/2020 33 900 33 900 33 900 

Ubiquity Technology 
Lda 

Aquisição de serviços informáticos 
para desenvolvimento da alteração 
ao fluxo de Pedido de Licenciamento 
dos postos de colheita, no SRER. 

27/05/2020 15 500 15 500 15 500 

Ubiquity Technology 
Lda 

Aquisição de serviços de 
manutenção para o SRER, SGREC e 
App Móvel em regime de Bolsa de 
Horas. 

16/04/2020 50 400 50 400 50 400 

SNN 
Aquisição de plataforma de faturação 
eletrónica e integração no ERP da 
Entidade Reguladora da Saúde. 

16/04/2020 7 855 7 855 7 855 

João Carlos da Cunha 
Nogueira 

Renovação da área de atendimento 
do 1.º piso da Entidade Reguladora 
da Saúde 

30/03/2020 11 300 11 300 11 300 

José Dias - Design, Lda. 
Remodelação da decoração da área 
do Conselho de Administração da 
ERS  

30/03/2020 19 850 19 850 19 850 

Luís Leitão Marques 
Vale Lima 

Aquisição de serviços de assessoria 
jurídica. 

03/03/2020 12 450 12 450 12 450 

SYSCONNECT, LDA. 
Aquisição de tablets, computadores 
portáteis e acessórios. 

11/02/2020 14 200 14 200 14 200 

Ricoh Portugal, 
Unipessoal Lda. 

Aquisição de quatro impressoras 
multifunções 

17/01/2020 45 132 45 132 45 132 
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Entidade 

Contrato 
Pagamentos no 
período (Valores 

c/IVA) 

Pagamentos 
acumulados 

(Valores c/IVA) 

Objeto Data 
Preço 

Contratual 
Trabalhos 
Normais 

Trabalhos 
Normais 

PGISI, Lda  
Aquisição de um servidor e uma fonte 
de alimentação. 

23/01/2020 5 904 5 904 5 904 

      1 284 920 753 800 753 800 

5.2. Adjudicações por tipo de procedimento 

Na tabela infra apresentam-se os contratos celebrados subdivididos por tipo de procedimento 

previsto no Código dos Contratos Públicos. 

Tipo de 
Concurso público 

Concurso Limitado 
por Prévia 

Qualificação 
Consulta Prévia Ajuste Direto Total 

Contrato Qt. Preço Qt. Preço Qt. Preço Qt. Preço Qt. Preço 

Empreitada de 
Obras Publicas 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aquisições de 
serviços 

1 186 200 1 203 328 7 270 435 21 491 916 30 1 151 879 

Locação ou 
aquisição de 
bens moveis 

2 218 632 4 208 324  0 0 0 0 7 111 678 

Concessão de 
Obras Publicas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conceção de 
serviços públicos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Transferências e Subsídios 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do regime jurídico da concorrência (Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, 

alterada pela Lei n.º 23/2018, de 5 de junho), o financiamento da Autoridade da Concorrência (AdC) 

é assegurado pelas prestações das entidades reguladoras setoriais. Assim, no cumprimento do 

artigo 35.º dos estatutos da AdC (Decreto-Lei n.º 125/2014 de 18 de agosto), a ERS procedeu à 

transferência de parte das suas receitas próprias para a AdC. 

Tipo de 
Despesa 

Disposições 
Legais 

Finalidade 
Entidade 

Beneficiária 
Despesas 

Orçamentadas 
Despesas 

Autorizadas 
Despesas 

Pagas 

Despesas 
autorizadas 
e não pagas 

Devolução 
transferências 

subsídios 
ocorridos no 

período 

 

 

Transferências 
Correntes 

DL 125/2014 
de 18 de 
agosto 

(art.º 35) 

 AdC 511 998 511 998 511 998 0 0  
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7. Outras divulgações 

As demonstrações orçamentais anexas (demonstração de desempenho orçamental, demonstração 

de execução orçamental da receita e demonstração de execução orçamental da despesa) foram 

elaboradas em conformidade com a Norma de Contabilidade Publica 26 do Sistema de 

Normalização Contabilística para a Administração Pública.  
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Anexo III – Balanço social 

1. Introdução 

No âmbito dos seus poderes de orientação e de gestão, compete ao Conselho de 

Administração da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nos termos do disposto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto – que aprovou a Lei-

quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da 

atividade económica dos setores privado, público e cooperativo (doravante, LQER) –, e 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 40.º dos seus estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto (doravante designados por estatutos), elaborar o balanço 

social, nos termos da lei aplicável – o Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, que 

determina a obrigatoriedade de elaboração do balanço social para todos os serviços e 

organismos da Administração Pública Central, Regional e Local, incluindo os institutos 

públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos públicos que, no 

termo de cada ano, tenham um mínimo de 50 trabalhadores ao seu serviço, qualquer 

que seja a respetiva relação jurídica de emprego (artigo 1.º, n.º 1).  

A ERS, dando cumprimento ao disposto nos diplomas acima citados, elabora o balanço 

social anual com referência a 31 de dezembro 2020, que visa constituir um instrumento 

relevante de planeamento e de gestão, fornecendo um conjunto de indicadores para a 

área da gestão dos recursos humanos e gestão financeira da organização. 

Refere-se para o efeito que o ano de 2020 foi particularmente desafiante em matéria de 

gestão de recursos humanos, atendendo ao contexto pandémico provocado pelo vírus 

SARS-CoV-2. Considerando o exposto no n.º 1 do Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março (diploma que estabeleceu as medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19), por 

deliberação na mesma data do Conselho de Administração foi determinada a prestação 

subordinada de trabalho, em regime de teletrabalho, sempre que este fosse compatível 

com as funções exercidas. Neste sentido, a ERS adotou todas as medidas necessárias 

para que os seus trabalhadores exercessem as suas funções em regime de teletrabalho. 

Esta mudança de paradigma na organização do trabalho exigiu uma grande capacidade 

de adaptação, bem como, a realização de investimento financeiro para proporcionar aos 

trabalhadores as melhores condições de trabalho. 
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As estatísticas que se apresentam, referentes aos trabalhadores da ERS, basearam-se 

nos dados provenientes da aplicação informática de recursos humanos (ERP 

Primavera) e naqueles que derivam da organização interna. 

2. Organigrama 

A estrutura organizacional da ERS é constituída pelos seus órgãos sociais, Conselho 

de Administração, o Fiscal Único e o Conselho Consultivo, e por quatro departamentos 

operacionais, duas unidades autónomas e três gabinetes autónomos, conforme 

organigrama que se apresenta. 

Figura A.1 – Organigrama da ERS 

 

3. Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2020, encontravam-se ao serviço 92 trabalhadores, distribuídos 

pelos diferentes grupos de pessoal – conforme se apresenta na figura 2 – a que 

acresciam os três membros do Conselho de Administração. 
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Para além do exposto, durante o ano de 2020 mantiveram-se a exercer funções noutras 

entidades públicas, em cedência de interesse público, duas trabalhadoras pertencentes 

ao quadro de pessoal da ERS. 

Figura A.2 – Distribuição de trabalhadores por grupo de pessoal 

 

No que respeita às relações jurídicas de emprego, aos trabalhadores e aos titulares de 

cargos de direção, chefia ou equiparados da ERS é aplicado o regime jurídico do 

contrato individual de trabalho, sem prejuízo do disposto na LQER, nos seus estatutos, 

no Regulamento Interno da Estrutura Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração 

e Disciplina no Trabalho, em outros regulamentos da ERS e na demais legislação 

aplicável, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 52.º dos estatutos.  

No que respeita aos titulares de cargos de direção, chefias ou equiparados, observa-se 

a inexistência de dirigentes intermédios de 2.º grau, sem prejuízo da previsão deste 

cargo no Regulamento Interno da Estrutura Organizativa, Admissão, Carreiras, 

Remuneração e Disciplina no Trabalho. 
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Tabela A.1 – Distribuição dos trabalhadores por grupo de pessoal, sexo e 

vínculo laboral 

Recursos Humanos 
Dirigente 

Intermédio 
1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 

3.º Grau 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

Assistente 
Técnico 

Total % do Total 

 

Comissão de 
Serviço no âmbito 

do Código do 
Trabalho 

H 2 1 0 0 3 

15% 

 

M 3 8 0 0 11  

T 5 9 0 0 14  

Contrato Individual 
de Trabalho por 

Tempo 
Indeterminado 

H 0 0 17 10 27 

85% 

 

M 0 0 29 22 51  

T 0 0 46 32 78  

Total 

H 2 1 17 10 30 

100% 

 

M 3 8 29 22 62  

T 5 9 46 32 92  

Total 5% 10% 50% 35%      100%  

Relativamente à estrutura etária, reportada a 31 de dezembro de 2020, constatou-se o 

seguinte: 

• O nível médio etário situava-se nos 42 anos; 

• O maior número de trabalhadores situava-se no intervalo compreendido entre os 

40 e os 44 anos. 

Figura A.3 – Distribuição de trabalhadores por escalões etários 
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Tabela A.2 – Nível médio etário e leque etário entre 2018 e 2020 

 
Indicador 2018 2019 2020 

Nível Médio Etário a) 40 40 42 

Leque Etário b) 2,6 2,6 2,5 

 
                                                         a) Somatório das Idades / Total de Efetivos 

b) Trabalhador mais idoso / Trabalhador menos idoso 

 

 

4. Distribuição por género 

No que respeita à distribuição por género, a 31 de dezembro de 2020, 67% dos 

trabalhadores pertenciam ao sexo feminino e 33% pertenciam ao sexo masculino. 

Figura A.4 – Distribuição por género 

 

 

5. Estrutura habilitacional 

Relativamente à estrutura habilitacional, a licenciatura constituía o nível de maior 

preponderância. Neste sentido, os trabalhadores, em 2020, encontravam-se distribuídos 

por nível habilitacional conforme a tabela seguinte. 
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Tabela A.3 – Estrutura habilitacional 

Grupo / Cargo / Carreira 12.º Ano Licenciatura Mestrado Doutoramento Total 

Dirigente 
Intermédio 1.º 

Grau 

H 0 0 1 1 2 

M 0 2 0 1 3 

T 0 2 1 2 5 

Dirigente 
Intermédio 3.º 

Grau 

H 0 1 0 0 1 

M 0 4 3 1 8 

T 0 5 3 1 9 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

H 0 10 5 1 16 

M 0 13 15 2 30 

T 0 23 20 3 46 

Assistente 
Técnico 

H 8 2 0 0 10 

M 7 12 3 0 22 

T 15 14 3 0 32 

Total 

H 8 13 6 2 29 

M 7 31 21 4 63 

T 15 44 27 6 92 

% do total 16% 48% 29% 7% 100% 

 
 
 
 

Figura A.5 – Estrutura habilitacional 
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Figura A.6 – Estrutura habilitacional em 2019 e 2020 

 

 

6. Admissões e saídas de trabalhadores 

No que respeita a admissões, em 2020, não se verificou a entrada de novos 

trabalhadores.  

Em 2020, manteve-se a necessidade de realizar o processo de recrutamento para os 

cargos de direção ou equiparados, cuja designação por concurso passou a ser 

obrigatória, nos termos do disposto na Lei-quadro das Entidades Reguladoras, com a 

redação da Lei n.º 12/2017, de 2 de maio, contudo, até 31 de dezembro de 2020, a ERS 

não recebeu a necessária autorização do Ministério das Finanças. 

Relativamente a saídas, em 2020, verificou-se a saída de três Técnicos Superiores de 

Regulação e um Dirigente Intermédio de 3.º Grau. No que respeita aos motivos das 

saídas, todos ocorreram por iniciativa do trabalhador. 

Tabela A.4 – Saídas 

Saídas 
Dirigente 

Intermédio 
de 1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 
de 3.º Grau 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

Assistente 
Técnico 

Total 

 

CIT - Tempo 
Indeterminado 

H 0 0 1 0 1  

M 0 1 2 0 3  

T 0 1 3 0 4  

% Total 0 25% 75% 0% 100%  
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48%
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2019

2020
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A evolução do número total de trabalhadores nos últimos 11 anos encontra-se 

espelhada na figura infra. 

Figura A.7 – Evolução do número de trabalhadores de 2010 a 2020 

 

7. Estrutura de antiguidade 

Relativamente à estrutura por antiguidade, a caraterização dos efetivos em 2020 refletiu 

a predominância de trabalhadores com uma antiguidade superior ou igual a 10 anos de 

serviço, tal como demonstra a seguinte figura. 

Figura A.8 – Estrutura por antiguidades 

 

8. Ausências  

O número total de dias de ausência dos trabalhadores da ERS, em 2020, foi de 3.865. 

Como se demonstra na seguinte tabela, deste total de dias 54% corresponderam a gozo 

de férias e os restantes decorreram de vários outros motivos, destacando-se as 

ausências por motivo de doença (26%) e por licença parental (16%). 
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Tabela A.5 – Ausências 

Motivo da Ausência 
Dirigente 

Intermédio 
de 1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 
de 3.º Grau 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

Assistente 
Técnico 

Total 
% por 

tipologia 
 

Férias 

H 40 17 402 232 691 
  

 

M 77,5 172,5 590,5 554,5 1395  

T 117,5 189,5 992,5 786,5 2086 54%  

Doença 

H 17 0 115 86 218 
  

 

M 0 33 677 64 774  

T 17 33 792 150 992 26%  

Lic. Parental 

H 0 0 0 4 4 
  

 

M 0 297 317 10 624  

T 0 297 317 14 628 16%  

Assistência a 
filho 

H 0 0 2 0 2 
  

 

M 5 0 43 28 76  

T 5 0 45 28 78 2%  

Assist. Membro 
Agreg. Familiar 

H 0 0 0 0 0 
  

 

M 0 0 2 0 2  

T 0 0 2 0 2 0,1%  

Falecimento 
Familiar 

H 0 0 14 7 21 
  

 

M 0 1 0 0 1  

T 0 1 14 7 22 0,6%  

Exercício de 
Cargo Político 

H 0 0 10 0 10 
  

 

M 0 0 0 0 0  

T 0 0 10 0 10 0,3%  

Trabalhador 
Estudante 

H 0 0 0 0 0 
  

 

M 0 0 27 0 27  

T 0 0 27 0 27 1%  

Acidente de 
Trabalho 

H 0 0 0 10 10 
  

 

M 0 0 0 0 0  

T 0 0 0 10 10 0,3%  

Licença Sem 
Vencimento 

H 0 0 0 0 0 
  

 

M 0 0 10 0 10  

T 0 0 10 0 10 0,3%  

Total 

H 57 17 543 339 956 
  

 

M 82,5 503,5 1666,5 656,5 2909  

T 139,5 520,5 2209,5 995,5 3865 100%  

% Total dias 4% 13% 57% 26% 100%    

Média dias por Funcionário 28 58 48 31 42    
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Comparativamente ao ano anterior, em 2020 verificou-se um aumento do número de 

ausências por motivo de doença, falecimento de familiar e acidente de trabalho, e uma 

diminuição de ausências por motivo de Assistência a Familiares (incluindo a assistência 

a filhos maiores e menores de 12 anos e a assistência a membros do agregado familiar), 

e de Licença Parental. 

Figura A.9 – Ausências nos anos de 2019 e 2020 

 

9. Modalidades de horário 

Da análise dos dados referentes às modalidades de horário praticadas, resulta que, no 

final de 2020, 65% dos trabalhadores se encontravam sujeitos ao regime de horário 

flexível, seguindo-se 33% sujeitos ao regime de isenção de horário de trabalho e, por 

último, 2% sujeitos ao regime de horário fixo. 
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Figura A.10 – Modalidades de horário de 2019 - 2020 

 

10. Formação profissional 

Em 2020, a ERS continuou a promover formação profissional contínua e especializada 

aos seus trabalhadores em temas atuais e pertinentes para a atividade da entidade, e 

promotores de crescentes eficácia e eficiência no exercício de funções dos 

trabalhadores em causa, considerando o disposto nos artigos 130.º e 131.º do Código 

do Trabalho e na alínea g) do artigo 15.º do seu regulamento interno.  

Nesse sentido, foram realizadas 15 ações de formação, sendo 5 internas e 10 externas, 

num total de 1.949 horas. Os Técnicos Superiores de Regulação consumiram 40,5% do 

número total de horas de formação, seguindo-se os Assistentes Técnicos com 34,9%, 

os Dirigentes Intermédios de 3.º Grau com 15,7% e, por último, os Dirigentes 

Intermédios de 1.º Grau com 8,9%, conforme figura seguinte.  

Figura A.11 – Distribuição de horas de formação por grupo de pessoal em 2020 
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Refere-se para o efeito que, em 2020, verificou-se um decréscimo de 38,2%, em 

comparação com o ano de 2019, no que respeita ao número de horas de formação. Este 

decréscimo é justificado pela situação pandémica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, 

designadamente porque obrigou as empresas de formação a ajustarem a sua oferta 

formativa ao regime on-line, e, como, tal, nem todas as áreas temáticas foram passíveis 

de ser ajustadas a este novo regime.  

O número de trabalhadores que frequentou formação, em 2020, decresceu 7% face ao 

ano anterior. Refere-se que apenas oito trabalhadores não frequentaram qualquer tipo 

de ação de formação. 

 

Tabela A.6 – Taxa de formação por grupo de pessoal 

Grupo de Pessoal 
Total de 

Trabalhadores 
Total de 

Participantes 
Taxa de 

Formação 

Dirigente Intermédio 1.º Grau 5 5 100% 

Dirigente Intermédio 3.º Grau 9 8 89% 

Técnico Superior de Regulação 46 39 85% 

Assistente Técnico 32 32 100% 

Total 92 84 91% 

 

Figura A.12 – Comparação da taxa de formação em 2019 e 2020 
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11. Estágios curriculares e profissionais 

Em 2020, ao abrigo de um protocolo estabelecido com a Universidade do Minho, a ERS 

proporcionou um estágio curricular no âmbito do Mestrado em Gestão de Unidades de 

Saúde da Escola de Economia e Gestão, com a duração de 4 meses, com início em 

novembro de 2020 e término em março de 2021. 

12. Recursos financeiros 

Na tabela abaixo apresentam-se as remunerações pagas em 2020. 

 

Tabela A.7 – Remunerações pagas em 2020 (valores em euros) 

Encargos com Pessoal 
Dirigentes 
Superiores   

1.º Grau 

Dirigentes 
Superiores    

2.º Grau 

Dirigentes 
Intermédios    

1.º Grau 

Dirigentes 
Intermédios    

3.º Grau 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

Assistente 
Técnico 

Total 

 

Remuneração Base 64 980,00 110 466,00 151 576,72 196 562,98 1 158 258,76 357 582,23 2 039 426,69 
 

 

Representação 25 992,00 44 186,40 22 715,77 19 839,26 16 266,47 30 0 128 999,90 
 

 

Rendimento em Espécie 
- Viatura 

1 394,88 1 920,72 0 0 0 0 3 315,60 
 

 

Despesas com 
Comunicações 

840 1 680,00 0 0 0 0 2520 
 

 

Despesas Portagens e 
Combustíveis 

6 840,00 11 628,00 0 0 0 0 18 468,00 
 

 

Abono para Falhas 0 0 0 0 928,2 0 928,20 
 

 

Isenção de Horário de 
Trabalho 

0 0 38 640,32 44 370,32 52 589,66 33 467,82 169 068,12 
 

 

Horas Extra 0 0 0 1849,71 15 454,65 2646,11 19 950,47 
 

 

Ajudas de Custo 0 0 0 103,38 4 090,21 141,15 4 334,74 
 

 
Fim de Contrato - 
Crédito de Horas de 
Formação 

0 0 0 891 2 038,54 0 2929,54 

 

 

Subsídio de Alimentação 0 0 4 383,63 8 242,56 46 149,75 33 337,53 92 113,47 
 

 

Subsídios Férias / Natal 10 830,00 18 411,00 27 114,39 41 981,54 207 686,22 60 921,95 366 945,10 
 

 

Total 110 876,88 188 292,12 244 430,83 313 840,75 1 503 462,46 488 096,79 2 848 999,83 
 

 

 
30 Refere-se para o efeito que as Despesas de Representação, indicadas na carreira profissional 
de Técnico Superior de Regulação, dizem respeito aos três assessores dos membros do 
Conselho de Administração, que para efeitos remuneratórios são equiparados a Chefia 
Intermédia de 1.º Grau, bem como, a dois meses de retribuição da Encarregada de Proteção de 
Dados.  
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As remunerações pagas ao pessoal, em 2020, totalizaram o montante de 2.848.999,83 

EUR, dos quais 11% foram auferidos pelos dirigentes superiores de 1.º e 2.º Graus, 20% 

pelos Dirigentes Intermédios de 1.º e 3.º graus, 53% pelos Técnicos Superiores de 

Regulação e 17% pelos Assistentes Técnicos.  

No que respeita aos dirigentes superiores, os montantes totais pagos mantêm-se 

idênticos ao ano anterior, ressalvando-se que o decréscimo existente se prende com a 

atualização do abono refere ao Rendimento em Espécie - Viatura. Refere-se para o 

efeito que nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 26.º da LQER e dos artigos 2.º e 

24.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, estão ainda 

sujeitas a tributação as remunerações dos membros do Conselho de Administração 

resultantes da utilização de viaturas e comunicações.  

Comparativamente ao ano anterior, verificou-se uma diminuição no montante total pago 

aos dirigentes intermédios motivada pela rescisão de uma comissão de serviço – Chefia 

Intermédia de 3.º Grau – por iniciativa da trabalhadora. 

Relativamente às remunerações dos Técnicos Superiores de Regulação, verificou-se 

um aumento no montante total pago face ao ano anterior, devido ao facto dos sete 

Técnicos Superiores de Regulação contratados em 2019 terem sido remunerados pela 

totalidade do ano. 

Para além do referido, ao abrigo do disposto no n.º 2 do Artigo 24.º do Regulamento 

Interno da Estrutura Organizativa, Admissão, Carreiras, Remuneração e Disciplina no 

Trabalho da ERS, o Conselho de Administração manteve as condições remuneratórias 

dos assessores dos membros do Conselho de Administração, sendo as mesmas 

equiparadas ao cargo de Chefia Intermédia de 1.º Grau. 

Nas remunerações dos Assistentes Técnicos também se verificou um aumento no 

montante total pago face ao ano anterior, associado ao facto dos 9 Assistentes 

Técnicos, que entraram em 2019, terem sido remunerados pela totalidade do ano. 

Para além do referido, de acordo com consagrado no artigo 17.º da Lei n.º 2/2020, de 

31 de março (Lei do Orçamento de Estado para 2020), foram efetuadas as alterações 

obrigatórias de posicionamento remuneratório decorrentes dos resultados obtidos na 

avaliação de desempenho. Tal facto também contribuiu para o aumento no montante 

total pago aos Técnicos Superiores de Regulação e Assistentes Técnicos.
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