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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 – LQER) 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 2021, 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 
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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 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, a 31 de dezembro de 2021, composto pela 

Professora Doutora Sofia Nogueira da Silva (presidente) e pelo Dr. Rogério Carvalho 

(vogal). 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. 
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• 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.  

• 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. 
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• 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.  

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. No ano de 2021, e prosseguindo a orientação que 

já havia sido desenhada em 2020, foi desenvolvido o novo paradigma de intervenção 

da ERS, assente no modelo de supervisão preventiva baseada na avaliação de risco. 

Nos últimos anos, a ERS tem vindo a fazer uma reflexão profunda no que diz respeito 

ao seu modelo de supervisão, fruto da necessidade de uma intervenção mais eficaz e 
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de uma mais eficiente alocação dos recursos disponíveis, necessariamente limitados 

face à dimensão e complexidade do universo regulado. Para tanto, a ERS contou com 

a experiência e os resultados obtidos pelos modelos de supervisão prosseguidos pelas 

suas congéneres europeias, resultando, de forma consensual, a necessidade de se 

identificarem aspetos de risco explícito ou inerente em cada estabelecimento regulado, 

para se criarem medidas de regulação que concretizem as atribuições e competências 

da ERS e que sejam, dessa forma, mais eficazes para assegurar a prestação de 

cuidados de qualidade e segurança e a garantia e defesa dos direitos dos utentes, em 

especial do direito à proteção da saúde. 

Complementando o modelo de supervisão baseado na avaliação da conformidade da 

atuação dos estabelecimentos regulados com as normas em vigor, bem como na 

avaliação de incidentes específicos, afigura-se crucial a adoção de uma metodologia de 

supervisão assente na análise e avaliação do risco, que permita prevenir a ocorrência 

de incidentes e a violação dos direitos dos utentes, e a concretização estratégica deste 

modelo, em coordenação e em complemento da restante atividade da ERS.  

Nesta nova forma de intervenção, a ERS terá como propósito, através dos meios de 

intervenção previstos nos seus Estatutos, prevenir a ocorrência de riscos individuais 

(para os utentes dos serviços de saúde) e coletivos (para a população em geral e para 

a saúde pública), reforçar a confiança pública no sistema de saúde e fazer uma 

adequada, eficiente e, espera-se, eficaz utilização dos recursos disponíveis. 

Paralelamente à metodologia de intervenção em curso na ERS, que se deverá manter 

por forma a cumprir as suas atribuições e competências, a supervisão preventiva, 

baseada na análise constante da atividade dos estabelecimentos e do sistema de 

saúde, permitirá uma monitorização contínua da qualidade e da segurança dos cuidados 

prestados em cada estabelecimento, bem como a indução de comportamentos dos 

estabelecimentos no sentido de melhorarem essa qualidade e segurança, reduzirem os 

riscos inerentes à sua atividade e respeitarem os demais direitos e interesses dos 

utentes. Nessa medida, esta forma de intervenção preventiva permitirá que a ERS atue, 

sempre que seja identificado um nível de risco acrescido, real ou potencial, quanto à 

probabilidade de um evento adverso ocorrer num determinado estabelecimento 

prestador de cuidados de saúde e quanto ao impacto ou gravidade desse mesmo 

evento, no que respeita ao exercício do direito de acesso a cuidados de saúde; ao 

cumprimento e respeito pelos demais direitos e interesses legítimos dos utentes de 
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serviços de saúde; à qualidade dos cuidados de saúde prestados, incluindo o respeito 

pelos requisitos de atividade e funcionamento dos estabelecimentos, e à segurança dos 

utentes; à legalidade e transparência das relações económicas entre os vários 

operadores no setor; à concorrência entre entidades responsáveis pela exploração de 

estabelecimentos prestadores de cuidados, nos segmentos abertos ao mercado; à 

satisfação dos utentes e à relação do estabelecimento com a Reguladora. 

Acresce ainda que constitui atribuição estatutária da ERS a promoção de um sistema 

de âmbito nacional de classificação dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde quanto à sua qualidade global, de acordo com critérios objetivos e verificáveis, 

incluindo os índices de satisfação dos utentes.  

O Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) foi inicialmente concebido para 

dar cumprimento às obrigações decorrentes do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de 

dezembro, enquanto sistema que permitisse a avaliação de padrões e indicadores de 

qualidade subjacentes aos cuidados de saúde prestados nos estabelecimentos 

regulados.  

Com a revogação dessas obrigações e atentas as alterações operadas a este respeito 

pelo Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, e mantidas pelos atuais Estatutos da 

ERS, o SINAS foi sendo alvo de adaptações e alterações, para cumprir o objetivo de 

implementação de um sistema de classificação de estabelecimentos quanto à sua 

qualidade global. Não obstante, e até à presente data, o SINAS assentou apenas na 

classificação de alguns estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

(designadamente, de estabelecimentos com internamento, rede de serviços de 

urgência, estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde oral e de saúde mental), 

sempre numa lógica de adesão voluntária, competindo aos estabelecimentos 

interessados em participar a responsabilidade de submeterem à ERS a necessária 

informação para o efeito. Por outro lado, as classificações atribuídas no âmbito do 

SINAS traduzem o desempenho desses estabelecimentos apenas nas áreas 

concretamente avaliadas neste âmbito, não se podendo fazer extrapolações sobre a 

qualidade global do estabelecimento, ou mesmo de qualquer um dos seus serviços. 

Assim, revelou-se decisivo adequar o sistema de classificação de estabelecimentos aos 

objetivos fixados na Lei, para que o mesmo avalie e classifique, obrigatoriamente, a 

qualidade global de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

registados no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados da ERS (SRER). 
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Para o desenvolvimento do novo modelo de supervisão, será essencial, por um lado, 

utilizar a vasta experiência já alcançada com o SINAS e, por outro, adaptá-lo a esta 

nova dinâmica de intervenção regulatória, de modo a que, tão brevemente quanto 

possível, passe efetivamente a avaliar a qualidade global de todos os estabelecimentos 

regulados pela ERS, potenciando uma melhor concretização da mencionada atribuição 

estatutária. 

Neste contexto, em 2021 foi criado um Grupo de Trabalho para proceder à 

implementação do modelo de supervisão pelo risco e à atualização do sistema nacional 

de classificação de estabelecimentos, quanto à sua qualidade global, coordenando a 

execução de todos os projetos relacionados com estas matérias, e a atividade das várias 

unidades orgânicas da ERS com o novo paradigma de intervenção regulatória e com o 

modelo de supervisão pelo risco. 

Atenta a importância destas dimensões para a atividade da ERS, a implementação e 

desenvolvimento do referido modelo de supervisão e do sistema de classificação de 

estabelecimentos exigiram uma profunda reflexão e debate interno, englobando todos 

os trabalhadores da ERS e envolvendo, também, o seu Conselho Consultivo. 

Neste âmbito, o Conselho de Administração aprovou as propostas apresentadas pelo 

referido Grupo de Trabalho, para a criação de um perfil de risco para avaliação de cada 

um dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde registados no SRER da 

ERS e de um perfil individual de classificação para integrar o sistema nacional de 

classificação de estabelecimentos, quanto à sua qualidade global, propostas, estas, que 

serão densificadas e desenvolvidas durante o ano de 2022.  

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), 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-valia 

para este processo de mudança, para a sua sustentabilidade e consistência técnica em 

termos de intervenção regulatória. 
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Refira-se que este enquadramento estratégico para o triénio 2020-2022 foi definido em 

momento prévio ao atual enquadramento de saúde pública, resultante da pandemia 

provocada pela doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. 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. Esta situação excecional, 

que se prolongou durante o ano de 2021, 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 manteve em 2021, 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 e de postos de colheita, para permitir quer a continuidade de prestação de 

cuidados de saúde em segurança, quer a realização de testes à COVID 19.  

Assim, e à semelhança do que já havia sucedido em 2020, 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. 
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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 1 – Evolução do número de entidades inscritas e estabelecimentos 

registados 

 

Ao longo do ano, fruto da dinâmica natural do setor da Saúde, verificou-se a entrada e 

saída de um número considerável de entidades e estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde. Em termos globais, tal resultou num crescimento líquido de 14% do 

número de entidades inscritas e de 12% do número de estabelecimentos registados a 

31 de dezembro, face ao final de 2020. 

Muito embora a responsabilidade pela permanente atualização do registo junto da ERS 

seja de cada entidade responsável pela exploração de estabelecimentos prestadores 

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

assegurado. Por esse motivo, tal como em 2020, em 2021 foi feito um esforço 

considerável no sentido de se verificar a fidedignidade de tal registo e de se proceder 

atempadamente às necessárias ações corretivas. Tal permite não só o correto 

7.518 8.147 8.481 9.198 10.151 10.808 11.385 12.046
13.239 14.229 15.254 15.967 16.797 17.515

19.979

10.659 11.752 12.496
13.682

15.085
16.252 17.160

19.048

22.565
24.972

26.658
28.658

29.926
31.676

35.496

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Entidades Estabelecimentos



 

17 
 

conhecimento e, logo, uma mais adequada supervisão do universo regulado, mas 

também uma maior previsibilidade e melhor gestão das receitas da ERS. Considerando 

a emergência de saúde pública e situação excecional que teve continuidade no ano de 

2021, por força da epidemia SARS-CoV-2 e da infeção epidemiológica por COVID-19, 

a ERS teve de assegurar continuidade do ajuste da sua atividade e do seu modo de 

funcionamento, na vertente da  intervenção no sistema de saúde, para o oferecimento 

de respostas aptas e eficazes aos novos desafios suscitados, aos novos modelos de 

atividade de prestação de cuidados de saúde e à adoção de novas abordagem face ao 

modo tradicional de trabalho. 

Neste contexto, destacou-se a criação e adaptação contínua de fluxos e a 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 COVID-19, 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, e cujo impacto tem 

expressão efetiva nas percentagens de variação acima identificadas, em termos de 

crescimento liquido do número de registo de entidades e estabelecimentos regulados. 

Com efeito, assistiu-se no decurso do ano de 2021, ao registo de 2967 destas 

estruturas, assumindo a distribuição seguidamente identificada. 

Figura 2 – Estruturas COVID-19 registadas em 2021, por tipo de estabelecimento 

 

Manteve-se, igualmente, a acomodação decorrente da 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 provocada pelo vírus SARS-
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CoV-2, os laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas, os respetivos postos de 

colheita, e, bem assim, os laboratórios englobados em serviços, instituições, 

universidades, spin-off ou laboratórios de investigação, de natureza privada, cooperativa 

ou social, excluindo as IPSS, que se dediquem ao diagnóstico laboratorial de referência 

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

ordinário no que respeita à verificação dos requisitos técnicos de funcionamento 

aplicáveis à valência de patologia molecular. 

Por outro lado, o sistema de gestão de chamadas da ERS continuou a registar uma forte 

atividade, na linha da tendência já anunciada no ano precedente e que se refletiu um 

expressivo aumento de 32% dos esclarecimentos prestados por via telefónica, a que 

acrescem os esclarecimentos 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, acompanhado da 

redução do atendimento presencial nas instalações da ERS, decorrente das 

contingências impostas pela situação pandémica, tal como demonstrado nas tabelas 

seguintes. 

Tabela 1 – Atendimentos presenciais 

Tema 
2019 2020 2021  

Número % Número % Número % 

Registo 257 19% 189 68% 21 48% 

Licenciamento 870 64% 51 18% 9 20% 

Apoio geral 150 11% 33 12% 7 16% 

Pagamentos e certidões 72 5% 7 3% 8 18% 

Total 1.349 100% 280 100% 44 100% 

 

Tabela 2 – Atendimentos telefónicos 

Tema 
2019 2020 2021 

Número % Número % Número  % 

Registo 12.733 46% 23.516 61% 39.326  77% 

Pagamentos e certidões 3.957 14% 6.421 17% 4.426  9% 

Apoio geral 6.367 23% 5.107 13% 4.861  9% 

Licenciamento 4.750 17% 3.490 9% 2.312  5% 

Outros - - - - 21  0% 

 Total 27.807 100% 38.534 100% 50.946  100% 
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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.  

Incumbe também à ERS, nos termos da alínea b) do artigo 11.º dos seus Estatutos, 

instruir e decidir os pedidos de licenciamento de estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde. A seguinte tabela ilustra o universo de licenças emitidas nos 

últimos três anos. 

Tabela 3 – Licenças emitidas, por tipologia 

Tipologia 2019 2020 2021 

Centros de enfermagem 129 97 103 

Clínicas ou consultórios dentários 624 539 527 

Clínicas ou consultórios médicos 955 790 726 

Laboratórios de anatomia patológica 3 1 3 

Laboratórios de genética médica 1 0 2 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 4 7 7 

Posto colheita de patologia clínica e análises clínicas 611 86 29 

Terapêuticas não convencionais 232 280 353 

Comunidades terapêuticas 0 0 5 

Centro de dia 0 1 1 

Centro de consulta 0 1 0 

Unidades com internamento ou bloco operatório 1 2 6 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 5 5 7 

Unidades de diálise 0 3 12 

Unidades de medicina física e reabilitação 69 64 57 

Unidades de medicina nuclear 0 1 1 

Unidades de obstetrícia e neonatologia 1 2 0 

Unidades de radiologia 65 52 34 

Unidades de radioterapia 1 0 1 

Total 2.701 1.931 1.874 

No âmbito da tramitação dos processos de licenciamento ordinário, a ERS decidiu 23 

pedidos de licenciamento e vistoriou 19 estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, com avaliação das 22 tipologias de atividade, seguidamente identificadas. 
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Tabela 4 – Pedidos de licença de funcionamento por tipologia de atividade e 

licenciamento, no âmbito do procedimento ordinário 

Tipologias avaliadas 
2018 2019 2020 2021 

Laboratórios de anatomia patológica 3 4 2 0 

Laboratórios de genética médica 0 1 1 0 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 0 6 2 5 

Unidades com internamento ou bloco operatório 3 4 4 2 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 8 8 6 6 

Unidades de diálise 4 5 3 5 

Unidades de medicina nuclear 1 2 0 0 

Unidades de obstetrícia e neonatologia 2 2 2 0 

Unidades de radioterapia/radioncologia 1 3 3 3 

Comunidades terapêuticas 0 2 1 1 

Total 22 37 24 22 

A Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, na sua redação atual, veio conferir à ERS 

a competência para emissão de autorização de funcionamento às unidades que 

integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), até à entrada 

em vigor do regime jurídico do licenciamento aplicável às unidades integradas naquela 

rede, tendo, em 2021, sido emitidas duas autorizações para Unidades de 

Convalescença, duas para Unidades de Média Duração e Reabilitação e três para 

Unidades de Longa Duração e Manutenção. Foram ainda emitidos um total de 14 

averbamentos a autorizações de funcionamento já existentes, decorrentes de 

alterações de lotações máximas: seis para Unidades de Longa Duração e Manutenção, 

seis para Unidades de Média Duração e Reabilitação e duas para Unidades de 

Convalescença. 

Ainda num contexto restritivo ditado pela emergência de saúde pública e situação 

excecional que se viveu no ano de 2021, considerando as atribuições e competências 

estatutárias 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 

concentrou tendencialmente a sua intervenção, no primeiro semestre do ano, no âmbito 

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

extraordinárias para 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 e, no segundo semestre, na efetivação de um plano de ação 
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externa cadenciada com especial enfoque nos pedidos internos de fiscalização 

decorrentes de indícios de violação da Lei rececionados na ERS, com vista à verificação 

do cumprimento dos requisitos, legais e regulamentares, de abertura e de 

funcionamento pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde visados.1 

Neste âmbito, foram avaliados 168 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

dos setores público, privado e social, localizados nas diferentes regiões de saúde e 

integrados por diversos serviços e tipologias de atividade.  

Figura 3 – Ações de fiscalização e avaliações periódicas 

 

A tabela seguinte reflete as tipologias de atividade avaliadas nos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde fiscalizados em 2021 e anos anteriores. 

Tabela 5 – Tipologias de atividade e de licenciamento fiscalizadas 

Tipologias 2019 2020 2021 

Centros de enfermagem 26 6 15 

Clínicas ou consultórios dentários 53 5 35 

Clínicas ou consultórios médicos 76 7 44 

Comportamentos Aditivos - Comunidades Terapêuticas 2 3 1 

Cuidados de saúde primários 0 0 0 

Fiscalizações sumárias (não sujeitas a licenciamento) 25 0 27 

Laboratórios de anatomia patológica 4 1 1 

Laboratórios de patologia clínica e análises clínicas 19 2 10 

Laboratórios de genética médica 3 1 0 

Posto colheita de patologia clínica e análises clínicas 18 0 20 

RNCCI Convalescença 7 0 2 

RNCCI Paliativos 0 0 0 

 
1 Não estão aqui contempladas as fiscalizações que foram realizadas enquanto diligências 
instrutórias no âmbito de processos contraordenacionais em curso na ERS, ou no âmbito da 
aplicação do regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. 
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Tipologias 2019 2020 2021 

RNCCI ULDM 31 2 3 

RNCCI UMDR 21 2 2 

RNCCI Pediátrico 0 3 0 

Terapêuticas não convencionais 3 0 13 

Unidades com internamento ou bloco operatório 24 6 5 

Unidades de cirurgia de ambulatório geral 24 7 8 

Unidades de diálise 65 4 6 

Unidades de medicina física e reabilitação 11 5 13 

Unidades de medicina nuclear 2 0 1 

Unidades de obstetrícia e neonatologia 9 1 0 

Unidades de radiologia 28 5 9 

Unidades de radioterapia 5 0 3 

Total 456 60 218 

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

periódicas, cujos autos foram terminados em 2021.  

Tabela 6 – Resultados dos autos de fiscalização terminados 

 2018 2019 2020 2021 

Abertura de Processo de Contraordenação 32% 34% 21% 22% 

Abertura de Processo de Registo Oficioso 3% 0% 0% 1% 

Arquivamento  24% 24% 22% 52% 

Arquivamento por genérica conformidade 25% 24% 15% 3% 

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

Eliminação de registo 0% 0% 0% 0% 

Arquivamento com instrução para correção 3% 2% 1% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Resulta da tabela anterior e da análise análoga relativa ao ano anterior, um aumento de 

casos de arquivamento com emissão de instrução para correção e, ainda que de forma 

pouco significativa, de instauração de processo contraordenacional. Foi ainda decretada 

a aplicação de medidas cautelares de suspensão imediata da atividade a quatro 

estabelecimentos, com fundamento no perigo iminente para a saúde e segurança dos 

utentes e profissionais. De realçar que 43% das decisões de arquivamento dos autos 

de fiscalização decorreram de ações externas promovidas no âmbito de procedimentos 

administrativos da ERS ou decorrentes da articulação com organismos terceiros, cujo 

tratamento e monitorização da avaliação promovida à factualidade apurada correu 

termos no âmbito dos respetivos procedimentos.  
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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 e, sempre que aplicável, abriu os competentes processos 

contraordenacionais por violação das regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde.  

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 o ano de 2021 a ERS instaurou 34 

processos de inquérito em matéria de defesa do direito de acesso aos cuidados de 

saúde.  

No mesmo período, concluíram-se 44 processos de inquérito, tendo 34 deles resultado, 

conforme a tabela seguinte, na emissão de nove ordens, 40 instruções e cinco 

recomendações, enquadradas nos poderes de supervisão atribuídos à ERS pelo artigo 

19.º dos seus Estatutos. Em 19 dos processos que se concluíram com a emissão de 

ordens e/ou instruções, procedeu-se igualmente à abertura do competente processo de 

contraordenação por violação de regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde e, 

num outro, instaurou-se um processo de contraordenação por incumprimento da 

obrigação de registo. Os restantes 10 processos de inquérito foram objeto de 

arquivamento.  

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

saúde2 

Processo Entidade Problemática Resultado 

Acesso ao SIGIC 

ERS/001/2021 

Clisa - Clínica de Santo António, S.A. 
Procedimentos de realização de cirurgia no âmbito 
do SIGIC 

Instrução 

Abertura de PCO 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
Instrução 

Abertura de PCO 

ERS/122/2018 Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. 
Procedimentos de realização de cirurgia no âmbito 
do SIGIC 

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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ERS/114/2018 
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização de cirurgia no âmbito 
do SIGIC 

Instrução 

Abertura de PCO 

ERS/100/2020 

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização de cirurgia no âmbito 
do SIGIC 

Ordem 

Instrução 

Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento 
Abertura de PCO 

Instrução 

ERS/111/2019 
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, 
S.A. - Hospital Beatriz Ângelo 

Procedimentos de realização de cirurgia no âmbito 
do SIGIC 

Instrução 

Abertura de PCO 

ERS/011/2021 
Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras – Hospital 
Agostinho Ribeiro 

Procedimentos de realização de cirurgia no âmbito 
do SIGIC 

Instrução 

Acesso a cuidados de saúde hospitalares 

ERS/101/2020 
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 

Acesso à especialidade de oftalmologia 
Instrução 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Recomendação 

ERS/078/2018 

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

Acesso à especialidade de estomatologia 

Instrução 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Recomendação 

Prescrição de transporte 

ERS/058/2020 

ACES Entre Douro e Vouga I - Feira e Arouca 
Recusa de emissão de credencial de transporte a 

utente ADSE 

Instrução 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, 
E.P.E. 

Instrução 

Acesso MCDT do SNS 

ERS/142/2019 
IMAVID - Clínica de Diagnóstico da Baixa da 
Banheira, Unipessoal, Lda. 

Acesso à realização de MCDT 
Instrução 

Abertura de PCO 

ERS/078/2020 José Manuel Ramos Rodrigues, Lda. Acesso à realização de MCDT 

Ordem 

Instrução 

Abertura de PCO 

ERS/062/2020 

Hospital do Espírito Santo Évora, E.P.E.  
Acesso à realização de MCDT no decurso de 
gravidez 

Instrução 

 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 
Instrução  

Recomendação  

ERS/008/2021 Centro Médico de Moscavide, Lda. Acesso à realização de MCDT 

Ordem  

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/20/2021 
Clínica de Cardiologia e Medicina Desportiva Dr. 
Eduardo Teles Martins, Lda. 

Acesso à realização de MCDT 
Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/46/2021 
Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa 
– Coimbra, Lda. 

Acesso à realização de MCDT 
Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/048/2021  
Venerável Ordem Terceira de São Francisco da 
Cidade – Hospital da Ordem Terceira Chiado 

Acesso à realização de MCDT 

Ordem  

Instrução  

Abertura de PCO  

Acesso a Procriação Medicamente Assistida  

ERS/005/2020 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, 
E.P.E. - Maternidade Alfredo da Costa 

Acesso a Procriação Medicamente Assistida  Instrução 

 

 

ERS/030/2021  ACES Oeste Norte 
Procedimentos de acesso a primeira consulta de 
especialidade hospitalar  

Instrução  

Abertura de PCO  

Discriminação e rejeição de utentes  

ERS/011/2020  Ordem  
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Associação de Socorros Mútuos de Empregados no 
Comércio de Lisboa, I.P.S.S.  

Procedimentos de cobrança de dívida e rejeição de 
acesso 

Instrução  

Abertura de PCO  

Desvio de utentes  

ERS/132/2019 ACES Oeste Norte Desvio de utentes 
Instrução  

Abertura de PCO  

Acesso a cuidados de saúde no setor privado convencionado  

ERS/072/2020 

Ferreira da Costa Oftalmologia e Imunoalergologia, 
Lda.  

Procedimentos de atendimento a utentes do SNS 

Instrução  

Abertura de PCO  

Dr. Fernando de Sousa Ferreira da Costa 
Instrução  

Abertura de PCO  

Transferências inter-hospitalares  

ERS/128/2019 

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E. 

Procedimentos de transferência inter-hospitalar 

Instrução 

 

 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, 
E.P.E. 

Instrução 

 

 

ERS/031/2020 Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. Procedimentos de transferência inter-hospitalar Instrução 

 

 

ERS/036/2020 Hospital CUF Descobertas, S.A. 
Procedimentos de transferência inter-hospitalar - 
VVAVC 

Instrução 

 

 

ERS/002/2021 

SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, 
S.A. - Hospital Beatriz Ângelo 

Procedimentos de transferência inter-hospitalar 

Instrução 

 

 

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. Recomendação 

 

 

ERS/018/2021 Lusíadas, S.A. - Hospital Lusíadas de Lisboa Procedimentos de transferência inter-hospitalar 
Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/026/2021 

Hospital CUF Torres Vedras, S.A. 

Procedimentos de transferência inter-hospitalar 

Instrução 

 

 

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. Recomendação 

 

 

Taxas moderadoras  

ERS/057/2020 Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. Procedimentos de cobrança de taxas moderadoras 
Ordem  

Instrução  

ERS/014/2021 Cintramédica II - Serviços de Saúde, Lda. 
Procedimentos de cobrança de cobrança de EPI a 
utentes do SNS 

Ordem  

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/025/2021 
Laboratório de Análises Clínicas José Manuel Chau, 
S.A. 

Procedimentos de cobrança de cobrança de EPI a 
utentes do SNS 

Ordem  

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/028/2021 ECO4 - Ultrasonografia Diagnóstica, Lda. 
Procedimentos de cobrança de cobrança de EPI a 
utentes do SNS 

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/031/2021 
Montepio Rainha Dona Leonor - Associação 
Mutualista 

Procedimentos de cobrança de cobrança de EPI a 
utentes do SNS 

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/104/2020 Centro de Reabilitação de São Jorge, Lda. Procedimentos de cobrança de taxas moderadoras 

Ordem  

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/037/2021 Policlínica do Monte Abraão, Unipessoal, Lda. 
Procedimentos de cobrança de cobrança de EPI a 
utentes do SNS 

Instrução  

Abertura de PCO  
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Na sequência do ocorrido no ano de 2020, após o início da pandemia, também em 2021, 

em especial nos primeiros quatro meses do ano, a ERS continuou a adotar formas 

alternativas de intervenção junto dos prestadores. Na identificação casuística de 

dificuldades de acesso, por exemplo, mantiveram-se assíduos os contactos telefónicos 

e por email com os estabelecimentos, desburocratizando processos e agilizando a 

resolução de problemas – nomeadamente, para clarificação imediata do entendimento 

da ERS. No que se refere à intervenção regulatória por recurso à emissão de ordens, 

instruções e recomendações, procurou a ERS assegurar maior celeridade e 

tempestividade, sendo de destacar as intervenções efetuadas em matérias relacionadas 

com a COVID-19, nomeadamente procedimentos internos de imposição da realização 

de exame com recurso a anestesia a utentes do SNS; procedimentos de cobrança de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e recusa da realização de exames a utentes 

do SNS pelo facto de serem qualificados como exames de alto risco de contágio por 

COVID-19. 

Quanto às outras formas de intervenção utilizadas pela ERS, com apoio na análise 

regular das reclamações e exposições trazidas ao seu conhecimento e para garantia do 

direito de acesso aos cuidados de saúde, continuou a destacar-se, em especial no 

primeiro semestre de 2021, 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; e continuaram a ser 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. 

Considerando que a ERS tomou conhecimento de várias reclamações, de utentes 

beneficiários do SNS, evidenciando constrangimentos no acesso à realização de 

exames endoscópicos, porquanto existiam estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde do setor privado, detentores de convenção para atendimento de utentes 

beneficiários do SNS, que condicionavam o acesso à realização de exames 

endoscópicos, impondo que os mesmos fossem realizados com recurso a anestesia ou 

exigindo a realização de teste prévio à SARS-CoV-2, no exercício dos seus poderes de 

supervisão, a ERS emitiu um Alerta de Supervisão a todos os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde dos setores privado, cooperativo e social, no âmbito 
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da atividade que estivesse abrangida por convenções celebradas com o SNS, nos 

seguintes termos3: 

• A adoção de procedimentos internos que corporizem condicionantes ao acesso 

que não se encontrem previstas na convenção celebrada e/ou nas orientações 

emitidas pelas Autoridades de Saúde não se mostra consentânea com as 

obrigações assumidas perante o SNS, constituindo, na relação do prestador com 

a entidade financiadora, um incumprimento contratual e, na relação com os 

utentes beneficiários, uma violação do direito de acesso à prestação de cuidados 

de saúde; 

• A recusa de prestação de cuidados de saúde a utentes beneficiários do SNS, 

nomeadamente com fundamento em procedimentos internos que condicionam o 

acesso à realização de endoscopia e, bem assim, a indução artificial da procura 

de cuidados de saúde, constituem violações das regras relativas ao acesso aos 

cuidados de saúde, previstas e punidas nos termos dos pontos ii) e iii) da alínea 

b) do n.º 2 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto. 

Considerando que a ERS tomou conhecimento de várias reclamações, de utentes do 

SNS, evidenciando a cobrança de valores associados a EPI no quadro da prestação de 

cuidados de saúde efetuada por estabelecimentos de saúde dos setores privado, 

cooperativo ou social detentores de convenção para atendimento de utentes do SNS, a 

ERS, no exercício dos seus poderes de supervisão, emitiu um Alerta de Supervisão nos 

termos seguintes4: 

• As entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde dos setores privado, cooperativo e social que estejam abrangidos por 

convenções celebradas com o SNS para a prestação de cuidados aos seus 

beneficiários estão apenas legitimadas a cobrar, pelo acesso aos serviços 

prestados nesse âmbito, e quando aplicável, o valor devido a título de taxa 

moderadora; 

• Deste modo, a cobrança de EPI ou de qualquer outro valor por serviços 

prestados a utentes do SNS não se mostra consentânea com as obrigações 

 
3 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 1/2021, disponível em www. 
ers.pt/media/jdlfu5p4/alerta_de_supervisao_1_2021.pdf. 
4 Cfr. Alerta de Supervisão n.º 3/2021, disponível em www.ers.pt/media/bkofxpqf/alerta-de-
supervisão-cobrança-epi-a-utentes-sns.pdf 
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assumidas nas convenções celebradas com o SNS, constituindo, perante o 

mesmo, um incumprimento contratual e, perante os utentes, uma violação do 

seu direito de acesso à prestação de cuidados de saúde; 

• A cobrança de EPI ou de qualquer outro valor pelos serviços prestados a utentes 

do SNS, constitui ainda uma violação das regras relativas ao acesso aos 

cuidados de saúde, prevista e punida nos termos do ponto ii) da alínea b) do n.º 

2 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto. 

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

foram sendo identificados outros constrangimentos ao regular funcionamento do 

sistema de saúde. Deste modo, para garantia do direito de acesso aos cuidados de 

saúde, a ERS continuou a tramitar, em 2021, os seguintes processos de monitorização: 

• 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 (TMRG) 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; 

• Após a emissão do Alerta de Supervisão n.º 11/2020, de 3 de julho5, 

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 Meios 

 
5 Disponível em www.ers.pt/media/3434/alerta-supervisão-nº-11_2020.pdf 
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Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (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 resposta praticados. 

• Relativamente a esta última temática, e no que se refere em especial às 

dificuldades sentidas pela ERS em todo o processo de monitorização dos TMRG, 

foi emitida em 16 de setembro de 2021 uma Recomendação ao Ministério da 

Saúde, à Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) e aos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) relativa ao 

cumprimento do quadro legal e regulamentar dos TMRG6.  

Ora, considerando que: 

(i) O direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64.º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP), tem por escopo garantir o acesso de todos os 

cidadãos a cuidados de saúde de qualidade e em tempo adequado, o qual 

deve ser assegurado através de um SNS universal, geral e, tendo em conta 

as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; 

(ii) O cumprimento dos princípios de universalidade e generalidade do SNS implica 

a existência de regras que garantam o acesso a cuidados globais de saúde 

e em tempo clinicamente aceitável a todo e qualquer utente do SNS; 

(iii) A Lei n.º 15/2014, de 21 de março, compilou os direitos dos utentes de 

cuidados de saúde num só diploma, reiterando o teor da Carta dos Direitos 

 
6 Disponível em www.ers.pt/media/abjbgnz2/ers-recomendacao-pmt_09_2020.pdf. 
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de Acesso e incluindo os TMRG como elemento fundamental e basilar de 

tais direitos dos utentes; 

(iv) O ordenamento jurídico assegura, através de regras concretas e dirigidas ao 

acesso aos cuidados de saúde, o direito dos utentes – e concomitante, o 

correspetivo dever por parte dos prestadores de cuidados de saúde – à 

prestação de cuidados em tempo considerado clinicamente aceitável para a 

sua condição de saúde, o que se traduz, concretamente, no direito de 

receber tais cuidados no respeito rigoroso pelo cumprimento de todos os 

TMRG definidos; 

(v) Os problemas e constrangimentos detetados na operacionalização pelos 

prestadores de cuidados de saúde primários e hospitalares das obrigações 

que sobre si impendem na implementação do quadro legal e regulamentar 

do direito de acesso, além de representarem uma entropia ao cumprimento 

dos princípios e normas legais vigentes nesta matéria, comportam um real 

obstáculo à prestação de cuidados da saúde, de modo tempestivo, com 

qualidade e humanidade a todos os utentes do SNS; 

Mostrou-se de primordial importância proceder a uma intervenção regulatória que 

promovesse o respeito pleno e rigoroso do quadro legal vigente, o qual assumia (e 

assume ainda), uma relevância acrescida em consequência do impacto da pandemia 

COVID-19 na suspensão da atividade assistencial programada, na sequência da qual 

muitos utentes não têm conseguido aceder ao sistema de saúde. 

Assim, foi emitida uma Recomendação ao Ministério da Saúde no sentido de: 

1) Proceder à revisão da Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio, garantindo que a 

mesma passa a definir TMRG para pedidos de primeira consulta de 

especialidade hospitalar, sejam internos (pedidos intra-hospitalares), sejam 

externos (pedidos inter-hospitalares efetuados entre diferentes hospitais do 

SNS), em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º da 

Portaria 147/2017, de 27 de abril; 

2) Proceder, conforme previsto no n.º 1 do artigo 26.º da Portaria n.º 147/2017, 

de 27 de abril, à regulamentação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso 

(SIGA SNS). 
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Paralelamente, foi emitida uma recomendação à ACSS e aos SPMS no sentido de: 

1) Alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos necessários ao 

registo, extração e controlo pelos agrupamentos de centros de saúde (ACES) 

dos tempos de espera relativos a cada utente; 

2) Alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos no sentido de 

passarem a efetivamente contabilizar todos os TMRG relativos a pedidos de 

primeira consulta de especialidade hospitalar, sejam internos (pedidos intra-

hospitalares), sejam externos (pedidos inter-hospitalares efetuados entre 

diferentes hospitais do SNS); 

3) Alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos no sentido de 

passarem a ser efetivamente contabilizados todos os TMRG previstos na 

Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio, designada e especialmente, os TMRG 

para realização de MCDT; 

4) Alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos no sentido de 

permitir a tipificação de patologias oncológicas específicas no pedido de 

primeira consulta em situação de doença oncológica (suspeita ou 

confirmada), seja o pedido feito em sede de CSP ou em sede intra/inter 

hospitalar, no respeito pelos TMRG definidos no ponto 2.2 do anexo I da 

Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio, assim se assegurando a distinção 

inequívoca da patologia oncológica das demais patologias no pedido de 

consulta; 

5) Alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos no sentido de 

permitir a tipificação específica dos procedimentos hospitalares cirúrgicos 

programados no âmbito da doença oncológica, no respeito pelos TMRG 

definidos no ponto 5.2 do anexo I da Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio, 

assim se assegurando a distinção inequívoca das cirurgias no âmbito de 

doença oncológica das demais cirurgias. 

Considerando ainda que, nos termos da alínea b) do artigo 17.º dos seus Estatutos, a 

ERS está habilitada a emitir recomendações e diretivas de caráter genérico, foi 

apresentado um Projeto de Recomendação aos estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde primários e hospitalares do SNS no âmbito dos TMRG, convidando-

se os seus destinatários, os utentes do SNS, bem como os demais intervenientes na 
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área da saúde a pronunciarem-se sobre o mesmo, no âmbito da consulta que decorreu 

durante 30 dias, de 2 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022.7  

Cabe ainda realçar a realização, em 2021, de análises de monitorização do acesso a 

cuidados de saúde sob diversas óticas específicas, tais como as do acompanhamento 

da atividade do SNS, do acesso à RNCCI e dos tempos de espera para atendimento 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 2021 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, ao nível da informação 

prestada.  

Em 2021, a ERS deu continuidade, desde logo, ao reforço da informação divulgada no 

website, à alimentação e atualização da área dedicada aos utentes dos serviços de 

saúde, consolidando a prestação de informação útil, interativa e de fácil compreensão, 

com linguagem simples e apelativa, e sempre assente no entendimento regulatório da 

ERS quanto às suas diversas áreas de intervenção. 

 
7 Disponível em ers.pt/pt/atividade/consultas-publicas/selecionar/consultas-publicas/. 
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Tabela 8 – Caraterização da área “Utentes” no 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 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 

  

 

Ao longo de 2021, a ERS deu continuidade ao desenvolvimento do projeto “Direitos e 

Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde”, tendo procedido à publicação, em julho 

de 2021, do documento “Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde”8. 

Esta publicação constitui um elemento diferenciador da atividade da ERS na promoção 

da literacia em direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. Visa desde logo 

prestar informação, orientação e apoio aos utentes, mas também aos profissionais de 

saúde e demais agentes que têm intervenção, direta ou indireta, no sistema de saúde, 

nomeadamente na prestação de cuidados de saúde e/ou na exploração e gestão de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.  

O documento recolhe legislação e informação relevante sobre direitos e deveres dos 

utentes dos serviços de saúde que se encontravam dispersas em várias publicações da 

ERS e disponibilizadas no seu website, em especial nas decisões proferidas em sede 

da sua intervenção administrativa e sancionatória, estudos, alertas de supervisão, notas 

informativas, perguntas e respostas frequentes (FAQ) e folhetos informativos, bem 

como, informações contempladas em ações formativas promovidas pela Entidade.  

O documento pretendeu destacar as matérias mais relevantes para os utentes e para a 

intervenção regulatória da ERS, sendo dez os principais direitos abordados nesta 

publicação e sobre os quais toda a atividade regulatória da ERS orbita. 

 

 
8 Disponível em www.ers.pt/media/sfbd4x2h/publicação-ers_direitos-e-deveres.pdf. 

https://www.ers.pt/media/sfbd4x2h/publica%C3%A7%C3%A3o-ers_direitos-e-deveres.pdf
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Tabela 9 – Direitos abordados no documento “Direitos e Deveres dos Utentes 

dos Serviços de Saúde” 

Direito à proteção da saúde 

Direito de acesso a cuidados de saúde 

Direito a cuidados de saúde de qualidade 

Direito à decisão 

Direito de acesso à informação clínica e direito à proteção de dados pessoais, à reserva da vida 
privada e ao segredo profissional 

Direito à assistência espiritual e religiosa 

Direito ao acompanhamento 

Direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida 

Direito a ser representado ou a constituir associações de defesa dos seus direitos 

Direito a reclamar e apresentar queixa 

É um objetivo primordial que esta publicação seja dinâmica e permanentemente 

atualizada, razão pela qual contempla vários anexos com informação específica sobre 

cada uma das áreas abordadas – legislação, referências bibliográficas, jurisprudência e 

intervenção administrativa e sancionatória da ERS –, e que se constitua num processo 

participativo, para possibilitar contribuições de quem tiver interesse nos temas 

abordados e pretender acompanhar a ERS neste seu propósito informativo e de 

promoção da literacia em saúde.  

Para tanto, a ERS criou em 2021, a par da publicação do documento, um formulário 

para recolha de contributos sobre os temas abordados no projeto, devendo ser utilizado 

para o envio de sugestões, comentários ou pedidos de informação9. 

O projeto “Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde”, que culminou na 

publicação deste documento a 1 de julho de 2021, incluiu, também, a finalização da 

reestruturação de uma  plataforma dinâmica onde os seus utilizadores podem encontrar 

conteúdos informativos,  organizados e atualizados sobre a temática. 

A reestruturação desta plataforma incluiu, entre outros procedimentos, a atualização e 

consolidação das versões simplificadas e consolidadas do documento “Direitos e 

 
9 Disponível em www.ers.pt/pt/utentes/formularios/direitos-e-deveres-dos-utentes-dos-servicos-
de-saude/. 

https://www.ers.pt/pt/utentes/formularios/direitos-e-deveres-dos-utentes-dos-servicos-de-saude/
https://www.ers.pt/pt/utentes/direitos-e-deveres-dos-utentes/
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Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde”. Estas versões, que se encontram 

interligadas, procuram facilitar a pesquisa, leitura e compreensão do documento macro.  

A versão simplificada divide-se numa matriz de conceitos que explica, de uma forma 

simples, visualmente apelativa, com uma linguagem clara, e de acordo com a legislação 

em vigor e intervenção regulatória da ERS, cada um dos direitos vertidos no documento.  

A versão consolidada traduz-se numa versão integral daquilo que está reproduzido no 

documento “Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde”, respeitante a um 

direito específico. 

Figura 4 – Exemplo da versão simplificada e consolidada de um direito 

específico 

 

Tabela 10 – Conteúdos informativos novos e/ou atualizados, na área “Utentes” 

no website da ERS  

Área Conteúdos Atividade 

Direitos e 
deveres dos 
utentes 

Direito à proteção da saúde 
Direito de acesso a cuidados de saúde 
Direito a cuidados de saúde de qualidade 
Direito à decisão  
Direito de acesso à informação clínica e direito à proteção de 
dados pessoais, à reserva da vida privada e ao segredo 
profissional 
Direito à assistência espiritual e religiosa 
Direito ao acompanhamento 
Direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em 
fim de vida 
Direito a ser representado ou a constituir associações de 
defesa dos seus direitos 
Direito a reclamar e apresentar queixa 

Reestruturação global da estrutura das 
versões simplificadas e consolidadas, em 
consonância com o documento “Direitos e 
Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde”; 
Atualização do conteúdo das versões 
simplificadas e consolidadas para todos os 
direitos (tema e subtemas, quando aplicável), 
num total de 29 atualizações.  
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Perguntas 
Frequentes 

Obtenção de atestado médico de incapacidade multiuso 
Taxas moderadoras do SNS 
Medidas extraordinárias no acesso de imigrantes ao Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) COVID-19 

Gravidez e parto em contexto de pandemia COVID-19 

Atualização e revisão jurídica das perguntas 
frequentes já existentes, num total de 4 
atualizações.  

Publicações  

 
 
Boletins INFO ERS (COVID-19) 
Boletins INFO ERS (Factos & Números) 

Criação de novos conteúdos com especial 
enfoque em assuntos atinentes à pandemia 
COVID-19, e ainda e de uma forma global, 
sobre a perspetiva global do utente, num total 
de 10 boletins publicados.  

Formulários 

Formulário para recolha de contributos sobre os temas 
abordados no documento “Direitos e Deveres dos Utentes 
dos Serviços de Saúde” Criação e disponibilização online do 

formulário. 

 
 

 

Ainda no ano de 2021, a ERS deu continuidade à atualização e revisão jurídica de toda 

da informação divulgada no website. 

Igualmente 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 (LRE), o 

qual foi implementado no setor da Saúde em 2020, ainda que exclusivamente para os 

estabelecimentos dos setores privado e social.  

Verificando-se que os utentes continuariam a ter, 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 permanentemente atualizada, no website da ERS, a 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.  
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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). 

O procedimento de monitorização e apreciação de processos REC (reclamações, 

elogios e sugestões) pela ERS implica a análise e tratamento de todos os processos 

que lhe são submetidos. Para isso, a ERS tem implementado um sistema automático 

de distribuição de processos REC por ordem de prioridade, atribuída segundo a 

contemporaneidade dos processos e a gravidade do assunto, garantindo imediatismo 

na tomada de decisão dos processos identificados como prioritários. 

Considerando a emergência de saúde pública no âmbito da pandemia por COVID-19, 

em 2021 a ERS manteve os procedimentos específicos que vinham sendo adotados 

desde 2020. Com especial relevância, destaca-se o procedimento instituído e publicado 

através do Alerta de Supervisão n.º 5/202010, de 1 de abril, que passou a permitir o envio 

imediato processos REC à ERS, mesmo que desacompanhados de alegações e 

resposta endereçada aos reclamantes, que, nos termos da Lei, devem ser remetidos à 

ERS no prazo de 10 dias úteis a contar da data da reclamação, elogio ou sugestão. 

Este procedimento permitiu à ERS tomar conhecimento, em tempo útil, das reclamações 

subscritas neste período de pandemia, procurando-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. 

Por outro lado, para permitir a sinalização de situações com eventual necessidade de 

intervenção regulatória mais célere no âmbito da atual pandemia, a ERS manteve a 

atribuição do assunto “COVID-19” na tipificação das reclamações. Este assunto não 

surge isolado num processo, mas sim associado a temas mais latos, já habitualmente 

usados na classificação de reclamações, elogios e sugestões.  

 
10 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. 
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Cada processo REC pode ser classificado como “reclamação”, “elogio” ou “sugestão”, 

ou com mais do que uma destas opções em simultâneo. Em 2021 foram submetidos à 

apreciação da ERS 99.264 processos REC, o que representa um acréscimo de 2,8% 

em relação ao ano anterior.  

Figura 5 – Distribuição anual de processos REC submetidos à ERS 

 

(*) Os resultados anuais encontram-se disponíveis para consulta nos relatórios das reclamações em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/defesa-dos-direitos-dos-utentes/relatorios/relatorios/. 

Figura 6 – Distribuição mensal de processos REC submetidos à ERS 

 

Os processos REC submetidos à ERS em 2021 tinham ainda datas de ocorrência11 

muito díspares. Apesar de a maioria ser referente a este mesmo ano (80,4%), foram 

ainda finalizados pelos estabelecimentos reclamados muitos processos antigos, 

verificando-se um esforço adicional, por parte de alguns deles, no sentido de submeter 

 
11 Data de ocorrência corresponde à data em que a exposição foi escrita/apresentada pelo 
reclamante. 
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os processos cujo registo da reclamação, elogio ou sugestão tinha sido iniciado no 

SGREC, mas não finalizado. Não obstante, comparativamente com o ano anterior 

verificou-se apenas um acréscimo de 1,5% dos registos finalizados no SGREC, o que 

corresponde a um valor de 89.766 registos submetidos em 2021. Contabilizaram-se 

ainda 20.395 registos provisórios por submeter à ERS a 31 de dezembro de 2021.  

Tabela 11 – Processos REC submetidos à ERS em 2021 

Tipologia de processo 
Ano de ocorrência N.º de 

processos < 2019 2019 2020 2021 

Reclamação 4.276 3.227 9.391 67.130 84.024 

Elogio 575 246 1.075 11.988 13.884 

Sugestão 333 61 51 531 976 

Classificações mistas (*) 100 56 37 187 380 

Total 5.284 3.590 10.554 79.836 99.264 

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

 

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

tipologia e às causas mais prevalentes de reclamações. Adicionalmente, em 2021 deu-

se continuidade à implementação do processo de triagem de temáticas prioritárias, bem 

como à melhoria nos sistemas automatizados de comunicação com os 

estabelecimentos.  

Em 2021, a ERS emitiu decisão relativamente a 89.460 processos REC.  

Tabela 12 – Evolução dos processos REC decididos 

Tipologia de processo 
Ano de decisão 

 
2018 2019 2020 2021 

Reclamação 97.343 132.555 84.600 74.306 

Elogio 13.597 11.982 10.497 13.841 

Sugestão 1.481 1147 1127 959 

Classificações mistas (*) 444 371 370 354 

Total 112.865 146.055 96.594 89.460 

(*) Classificações mistas = (Reclamação + Elogio) + (Reclamação + Sugestão) + 
(Reclamação + Elogio + Sugestão) + (Elogio + Sugestão) 
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Tal representou um decréscimo de 7,4% processos REC decididos em relação ao ano 

anterior.  

Contudo, importa referir que o elevado número de processos REC pendentes de decisão 

diz respeito a processos submetidos à ERS no último trimestre de 2021, o que é 

expectável face às medidas que se implementaram para assegurar em permanência a 

qualidade da tramitação dos processos REC, com especial enfoque no facto de os 

processos REC não poderem ser arquivados sem as alegações dos prestadores ou com 

alegações insuficientes. 

Relativamente a este assunto, salienta-se que, apesar de o procedimento instituído e 

publicado no Alerta de Supervisão n.º 5/2020, de 1 de abril, prever que “este 

procedimento excecional aplica-se às queixas e reclamações, elogios e sugestões 

apresentados pelos reclamantes a partir de 3 de abril de 2020”, desde setembro de 2021 

a ERS optou por retirar essa restrição e os prestadores passaram a poder inserir no 

SGREC todos os processos REC sem alegações, independentemente da sua data de 

ocorrência. 

Por esse motivo, verificou-se um aumento do número de processos REC submetidos à 

ERS, com um impacto expectável no aumento do número de processos REC pendentes 

de decisão a 31 de dezembro de 2021. 

Figura 7 – Processos REC decididos em 2021, por ano de submissão 

 

No que diz respeito aos processos REC submetidos em 2021 e decididos, verificou-se 

que 15,8% estavam relacionados com o assunto “COVID-19”. 

10
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Tabela 13 – Processos REC submetidos à ERS em 2021 e decididos, 

classificados com o assunto “COVID-19”  

    2021 Peso 

Com data de ocorrência no período de contingência 
(≥ a 01/03/2020) 

  75.091 83,9% 

Dos quais, classificados com menção a COVID-19   11.830 15,8% 

Total de processos REC submetidos em 2021  89.460 

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 2021, separados por ano de ocorrência.  

Tabela 14 – Temas nos processos REC submetidos e decididos em 2021, por 

ano de ocorrência 

Tema 

Ano de ocorrência 

< 2020 2020 2021 

Menções Peso Menções Peso Menções Peso 

Acesso a cuidados de saúde 1.377 11,4% 3.556 21,2% 19.953 18,0% 

Cuidados de saúde e segurança do 
doente 

1.376 11,4% 2.685 16,0% 15.236 13,8% 

Focalização no utente 2.185 18,1% 2.881 17,2% 14.336 12,9% 

Questões financeiras 252 2,1% 778 4,6% 9.473 8,6% 

Tempos de espera 1.906 15,8% 1.390 8,3% 9.344 8,4% 

Instalações e serviços complementares 646 5,3% 783 4,7% 3.257 2,9% 

Procedimentos administrativos 1.854 15,3% 2.634 15,7% 15.884 14,3% 

Elogio/Louvor 1.767 14,6% 1.809 10,8% 20.259 18,3% 

Sugestão 555 4,6% 74 0,4% 647 0,6% 

Outros Temas 178 1,5% 176 1,0% 2.318 2,1% 

Total 12.096 16.766 110.707 

Em 2021 os problemas relacionados com o acesso a cuidados de saúde foram os mais 

mencionados na globalidade dos processos submetidos à ERS em 2021 e decididos no 

mesmo ano. 

Nos processos REC com data de ocorrência em 2021, o tema “Procedimentos 

Administrativos” surge como o segundo mais visado, enquanto nas reclamações 

submetidas com data de ocorrência em 2020, o tema mais mencionado em segundo 

lugar foi a “Focalização no utente”. 
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Por outro lado, nas reclamações submetidas em 2021, mas com data de ocorrência em 

2019, verifica-se uma maior percentagem de processos REC com tema “Focalização no 

utente”, seguindo-se constrangimentos com tempos de espera. 

Tabela 15 – Distribuição, por setor e tipo de prestador, dos temas mencionados 

nos processos REC com ocorrência em 2021 e decididos em 2021 

Temas 
Total de 
Menções 

Púb. c/ 
Intern.[a] 

Púb. s/ 
Intern. 

Priv. c/ 
Intern. 

Priv. s/ 
Intern. 

Soc. c/ 
Intern. 

Soc. s/ 
Intern. 

Acesso a cuidados de saúde 19.953 3.903 14.658 700 581 83 28 

Procedimentos 
administrativos 

15.884 3.372 5.828 3.937 2.564 114 69 

Cuidados de saúde e 
segurança do doente 

15.236 6.208 4.125 2.669 1.911 282 41 

Focalização no utente 14.336 7.244 3.188 2.371 1.313 187 33 

Questões financeiras 9.473 829 124 5.979 2.408 95 38 

Tempos de espera 9.344 4.754 1.070 2.275 1.133 82 30 

Instalações e serviços 
complementares 

3.257 1.233 853 669 448 35 19 

Outros Temas 2.318 404 343 915 612 34 10 

Total de Menções em 
Reclamações 

89.801 27.947 30.189 19.515 10.970 912 268 

Sugestão 647 274 87 214 71 1 0 

Elogio 20.259 8.227 6.649 3.771 1.444 153 15 

Total Geral de Menções 110.707 36.448 36.925 23.500 12.485 1.066 283 

[a] Incluem-se aqui os estabelecimentos geridos em regime de Parceria Público-Privada (PPP). 

No setor público sem internamento, o tema mais frequente é o acesso a cuidados de 

saúde, enquanto no setor público com internamento os problemas mais visados estão 

relacionados com o tema “Focalização no utente”. Por outro lado, no setor privado os 

temas mais visados nas reclamações dizem respeito a questões financeiras e 

procedimentos administrativos. Já no setor social com internamento, verificam-se 

maiores constrangimentos com a prestação de cuidados de saúde e segurança do 

doente e, nos prestadores sem internamento, com os procedimentos administrativos. 

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

ocorrência em 2021 e decididos no mesmo ano e, destes, os que se relacionam com a 

COVID-19, permite constatar que 54,5% dos processos com menção a instalações e 

serviços complementares e 43,3% dos que mencionam acesso a cuidados de saúde 

estiveram relacionados com a pandemia.  



 

43 
 

Figura 8 – Temas nos processos REC com ocorrência e decisão em 2021, com 

menção a COVID-19  

 

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

processos REC por parte da ERS. 

Tabela 16 – Evolução dos resultados dos processos REC decididos  

 Ano de decisão 

Resultado 2019  2020 2021 

  Número Peso Número Peso Número Peso 

Terminado por não se justificar a intervenção da 
ERS 

117.250 80,30% 63.937 66,20% 56.636 63,31% 

Terminado liminarmente 16.369 11,20% 13.903 14,40% 17.483 19,54% 

Continuação da análise dos factos por parte da 
ERS 

10.772 7,40% 16.916 17,50% 12.766 14,27% 

Terminado com resolução da situação/ adoção 
de medidas corretivas 

860 0,60% 684 0,70% 835 0,93% 

Encaminhamento externo (*) 718 0,50% 1.107 1,10% 1.669 1,87% 

Terminado por não colaboração do reclamante 86 0,10% 47 0,05% 71 0,08% 

Terminado com orientação ao prestador 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 146.055 96.594 89.460 

(*) Em 929 dos processos encaminhados, a ERS deu, simultaneamente, continuidade à 
sua análise. 
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Dos 89.460 processos REC decididos pela ERS em 2021, para além da apreciação e 

monitorização do seguimento que foi dado à reclamação pelos prestadores visados, em 

85% dos casos não houve necessidade de adoção de medidas adicionais pela 

reguladora, sendo que cerca de 1% das situações foram objeto de medidas corretivas 

ou foram resolvidas pelos prestadores de cuidados de saúde na sequência da 

apresentação da reclamação. 

Nos processos terminados liminarmente, que representam 19,54% do total de 

processos decididos, estão incluídos os elogios, as reclamações inseridas no SGREC 

em duplicado e as reclamações anuladas pelo reclamante. 

Por outro lado, 1,87% dos processos REC decididos continham factos reclamados que 

não se incluíam nas atribuições da ERS, pelo que foram encaminhados externamente 

para as entidades com incumbências específicas para análise da matéria em causa. Os 

processos REC podem ser simultaneamente encaminhados para mais do que uma 

entidade externa, pelo que cumpre salientar que o valor de 1.669 apresentado na tabela 

anterior contabiliza o número de processos REC encaminhados, mas não traduz o total 

de encaminhamentos externos de processos REC efetuados em 2021. Em concreto, 

adicionando os encaminhamentos para múltiplos destinatários de processos REC 

decididos, contabiliza-se um total de 1.759 encaminhamentos externos de processos 

REC. 

Mais ainda, os resultados apresentados na tabela anterior não incluem os processos 

REC que, pelo seu conteúdo, foram imediatamente encaminhados para entidades 

externas, para o devido conhecimento e exercício das respetivas competências, mas 

cuja análise do processo se encontra ainda em curso na ERS. A 31 de dezembro de 

2021 contabilizavam-se 165 processos REC encaminhados, mas ainda não decididos.  

No que respeita aos 14,27% de processos em que houve continuação da investigação 

pela ERS após o término da tramitação processual do processo REC, verificou-se que, 

em 48% dessas situações, não se justificou intervenção adicional por parte da 

reguladora. Nestes processos incluem-se situações para as quais foram efetuados 

contactos junto dos prestadores, após os quais se concluiu pela inexistência de matéria 

que determinasse uma intervenção regulatória adicional. Mais ainda, apenas em 

0,1%dos casos, foi necessário emitir uma orientação ao prestador. 
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Quanto aos restantes 52% das reclamações com análise adicional pela ERS, revelou-

se necessária uma intervenção junto do prestador, através da abertura de processos de 

avaliação, de inquérito, de contraordenação ou de mediação de conflitos, ou da 

apensação da reclamação a outros processos já em curso na ERS (de inquérito, de 

monitorização ou autos de fiscalização), 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 

estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 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 

atuação 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 plataforma. Em 2021 a ERS 

respondeu a um total de 2.373 pedidos de apoio no âmbito do SGREC, tendo 821 sido 

respondidos por escrito e 1.552 via telefone. 

Figura 9 – Resposta a pedidos de apoio no âmbito do SGREC  
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Os pedidos visaram principalmente questões relacionadas com acesso ao SGREC, com 

destaque para pedidos de alteração de responsável/contacto; no que respeita aos 

pedidos realizados pelos prestadores, via telefone, também se destacam questões 

relacionadas com a utilização do SGREC, concretamente com inserção de reclamações 

no SGREC.  

Em 2021 a ERS iniciou o desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial 

aplicado às reclamações, que permitirá apoiar os técnicos na tramitação e decisão dos 

processos REC, desde a (re)classificação automática das reclamações e determinação 

do nível de gravidade segundo uma determinada matriz de risco, à identificação de 

reclamações duplicadas ou relacionadas entre si, bem como à sugestão de decisão do 

processo REC com base no histórico de intervenção da ERS. A 31 de dezembro de 

2021 este modelo encontrava-se já em fase de testes para múltiplas funcionalidades.  

Acresce que, e tal como referido anteriormente, em 2021, e em cooperação com a DGC, 

a ERS deu continuidade à consolidação do processo de adesão ao LRE, o qual foi 

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

saúde dos setores privado e social.     

Para além disso, deu-se continuidade à colaboração que vem sendo mantida 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 continuou  a viver em 2021, 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, que já tinha procedido a alterações 

no seu normal funcionamento em 2020, continuou, em 2021, a privilegiar o atendimento 
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à distância, por telefone ou através de meios digitais, aceitando o atendimento 

presencial apenas para casos excecionais, quando a situação não fosse passível de ser 

tratada de outra forma.  

Em 2021, a ERS respondeu a 1.969 pedidos de informação apresentados por escrito, 

tendo-se verificado um acréscimo substancial em relação aos anos anteriores. 

Figura 10 – Pedidos de informação respondidos  

 

A ERS recebeu ainda um elevado volume de pedidos de informação por telefone. Em 

2021 foram recebidas 5017 chamadas. 

Figura 11 – Pedidos de informação realizados por Utentes via telefone, em 2021 

 

A maioria destas chamadas foi de utentes com pedidos de informação sobre 

reclamações, em particular, dúvidas sobre como fazer uma reclamação, estando estas 

reclamações relacionadas, principalmente, com o direito de acesso a cuidados de 
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saúde, sendo este também o tema em destaque nos restantes pedidos de informação 

recebidos.  

 Figura 12 – Pedidos de informação, escritos e por telefone, por tema 

 

Os temas mais recorrentes em 2021 foram “direito de acesso aos cuidados de saúde”, 

“atribuições e competências da ERS” e “direito à reclamação e apresentar queixa”. 
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Exemplo de questões colocadas, por escrito e por telefone, no âmbito dos temas mais recorrentes:  

• Como conseguir consulta no Centro de Saúde? 

• Como contatar o Centro de Saúde? 

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

• Como obter número de utente, sendo cidadão estrangeiro? 

• Como obter o atestado médico de incapacidade multiusos? 

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

• 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 obter Declaração Provisória de Isolamento Profilático/Declaração de Isolamento 

Profilático/Declaração de Alta de situação de Isolamento Profilático? 

• Como obter o Certificado Digital COVID? 

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. 

 



 

49 
 

O tema mais frequente nos pedidos de informação, com menção à COVID-19, foi “direito 

de acesso aos cuidados de saúde”, destacando-se, entre outros, os constrangimentos 

no acesso a vacinas em sede do plano de vacinação contra a COVID-19 e as 

dificuldades de acesso na marcação de consultas nas unidades de cuidados de saúde 

primários.  

Figura 13 – Temas mais frequentes nos pedidos de informação com menção a 

COVID-19 (escritos e por telefone) 

 

No tema “atribuições e competências da ERS”, destacam-se os assuntos relacionados 

com obtenção de declarações de isolamento profilático, emissão de certificado de 

incapacidade para o trabalho e obtenção de certificado digital COVID. 

Já nas “questões financeiras”, destacam-se cobrança de kits de equipamentos de 

proteção individual; destaque ainda para assuntos relacionados com “procedimentos 

administrativos”, como dificuldade de contato com as unidades de cuidados de saúde 

primários e constrangimentos no acompanhamento por parte das Autoridades de 

Saúde, direito de acompanhamento de utentes grávidas, restrições de visitas 

hospitalares e impossibilidade de acompanhamento durante a prestação de cuidados, 

no “direito ao acompanhamento”.  

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 pedidos de informação com questões 

integradas na esfera de competências de outras entidades (contempladas no tema 

“atribuições e competências da ERS”). Estes pedidos, embora não sendo da esfera de 

atuação da ERS, são sempre respondidos, sendo os utentes esclarecidos sobre o 
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âmbito de intervenção da ERS, bem como, sobre as entidades competentes em cada 

caso.  

Destacam-se também os pedidos de esclarecimento, escritos e via telefone, que os 

reclamantes dirigiram à ERS sobre os seus processos REC. Estes pedidos traduzem-

se em questões relacionadas com o estado de apreciação da reclamação, com nova 

informação sobre a mesma e com prazos/ausência de resposta pelo estabelecimento 

prestador de cuidados de saúde e/ou pela própria ERS e motivo do arquivamento da 

REC. Em 2021, a ERS respondeu a um total de 2.312 pedidos de esclarecimento sobre 

Processos REC.  

Tabela 17 – Pedidos de esclarecimento sobre Processos REC  

Escritos Telefone Total 

1.015 1.297 2.312 

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. 

Ainda 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, em 2021 a ERS deu continuidade à publicação dos boletins INFO ERS (COVID-

19), com dados exclusivamente relacionados com a pandemia. Os mesmos foram 

publicados até junho de 2021 com uma cadência mensal, e trimestral a partir daí12, num 

total de nove boletins INFO ERS (COVID-19).  

 

 

 

 
12 Cfr. Boletins INFO ERS (COVID 19), que podem ser consultados em 
https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/boletins/ 
 

https://www.ers.pt/pt/utentes/publicacoes/selecionar/boletins/
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Figura 14 – Exemplo de boletins publicados pela ERS no âmbito da pandemia 

COVID-19 

 

Por outro lado, em 2021 iniciou-se também a divulgação de um novo boletim informativo, 

já não limitado aos termas relacionados com a COVID-19, e que traduz as dúvidas e 

preocupações dos utentes percecionadas pela ERS através dos pedidos de informação 

e dos processos REC submetidos. Em 2021, foi publicado um Boletim INFO-ERS 

(Factos & Números), que agregou informação dos meses de janeiro a outubro desse 

ano. 

Em 2021, a ERS investigou participações, queixas e reclamações de utentes (que na 

tabela 18 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 2021 foram instaurados 12 processos de inquérito. No mesmo período, foram 

decididos 18 processos sobre a mesma matéria, cinco relacionados com o direito de 

acesso ao processo clínico e à confidencialidade dos dados de saúde, e 13 com o direito 

ao acompanhamento nos serviços de saúde (incluindo direito ao acompanhamento 

durante o parto, informação sobre transferência inter-hospitalar de utentes e 

procedimentos de comunicação de óbito). No âmbito desses 18 processos, foram 

emitidas 19 instruções. Num dos processos que se concluiu com a emissão de 
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instruções, procedeu-se igualmente à abertura do competente processo de 

contraordenação, por incumprimento da obrigação de registo.  

A tabela seguinte reporta informação quanto aos 18 processos de inquérito concluídos 

com emissão de instrução em matéria de defesa dos direitos dos utentes. 

Tabela 18 – Instruções sobre defesa dos direitos dos utentes13 

Processo Entidade Problemática Resultado 

Processo clínico 

ERS/045/2020  

Generali Seguros, S.A.  

Acesso a processo clínico  

Instrução 

Abertura de PCO 

Hospital da Luz, S.A. - Torres de Lisboa Instrução 
 

ERS/003/2021  Clinifátima – Serviços Médicos, S.A.  Acesso a processo clínico  Instrução 

 

 

ERS/091/2020  
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central, 
E.P.E.- Maternidade Alfredo da Costa  

Procedimentos de comunicação de dados clínicos  Instrução 

 

 

ERS/017/2021  Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva Acesso a processo clínico  Instrução 

 

 

ERS/053/2020  

Unidade Local de Saúde do Alto Minho E.P.E. 

Acesso a processo clínico  Instrução 

 

 

Dr. Rui Manuel Espírito Santo Nina 
 

 

Acompanhamento  

ERS/027/2020 
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, 
S.A. - Hospital Beatriz Ângelo 

Direito ao acompanhamento Instrução 

 

 

ERS/097/2020 
Escala Vila Franca Sociedade Gestora do 
Estabelecimento, S.A. - Hospital de Vila Franca de 
Xira  

Direito ao acompanhamento Instrução 

 

 

ERS/099/2020  
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E.P.E.  

Direito ao acompanhamento Instrução 

 

 

ERS/013/2021  Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. Direito ao acompanhamento Instrução 

 

 

ERS/098/2020  
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, 
S.A. - Hospital Beatriz Ângelo 

Direito ao acompanhamento Instrução 

 

 

ERS/073/2019  Hospital da Luz de Aveiro 
Direito ao acompanhamento no âmbito de 
transferência inter-hospitalar  

Instrução 

 

 

ERS/016/2021 
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, 
E.P.E.  

Direito ao acompanhamento no parto  Instrução 

 

 

ERS/010/2021  Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, E.P.E. Direito ao acompanhamento Instrução 

 

 

ERS/021/2021  
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central, 
E.P.E. 

Direito ao acompanhamento – procedimentos de 
comunicação de óbito 

Instrução 

 

 

 
13 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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ERS/022/2021  Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  
Direito ao acompanhamento – procedimentos de 
comunicação de óbito 

Instrução 

 

 

ERS/029/2021  Hospital do Espírito Santo Évora, E.P.E. Direito ao acompanhamento no parto  Instrução 

 

 

ERS/094/2020  Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 
Direito ao acompanhamento – procedimentos de 
comunicação de óbito 

Instrução 

 

 

ERS/067/2020  Centro Hospitalar e Universitário do Porto, E.P.E. 
Direito ao acompanhamento – procedimentos de 
comunicação de óbito 

Instrução 

 

 

 

No que se refere à intervenção regulatória por recurso à emissão de ordens, instruções 

e recomendações, procurou a ERS aumentar a celeridade e tempestividade, sendo de 

destacar as intervenções em matérias relacionadas com a COVID-19,  nomeadamente 

aquelas relacionadas com a garantia do direito ao acompanhamento. 

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

seu conhecimento, para defesa dos direitos dos utentes, a ERS continuou a recorrer à 

emissão de Alertas de Supervisão e à tramitação e instauração de processos de 

monitorização. 

No dia 20 de abril de 2021, a DGS publicou a atualização da Orientação n.º 018/2020, 

passando a dispor que, para efeitos de exercício do direito ao acompanhamento durante 

o parto, o acompanhante deve dispor de teste negativo de rastreio SARS-CoV-2. 

Assim, considerando, por um lado, que a ERS tomou conhecimento de várias 

reclamações de beneficiários do SNS, evidenciando constrangimentos ao exercício 

daquele direito decorrentes da ausência de garantia ou de garantia extemporânea do 

referido teste de rastreio por parte das unidades de saúde que prestam assistência ao 

parto e, por outro, o disposto na alínea e) do n.º 2 da Base 25 da Lei de Bases da Saúde 

(princípio da equidade no acesso a cuidados de saúde) e nos n.os 20 e 23 da Norma da 

DGS n.º 019/2020, de 26 de outubro de 2020 (atualizada em 26 de março de 2021), a 

ERS divulgou junto de todos os serviços e estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde do SNS o Alerta de Supervisão n.º 2/2021, de 5 de março14. De acordo com o 

disposto neste Alerta, na sua versão atualizada, foram alertados todos os serviços e 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS para o seguinte: no âmbito 

da situação atual de pandemia SARS-CoV-2 e de infeção epidemiológica por COVID-

 
14 Disponível em www.ers.pt/media/ldtnk2qw/alerta_de_supervis_o_atualiza__o_2_2021.pdf. 
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19, os serviços ou estabelecimentos do SNS, para efeitos de salvaguarda do direito ao 

acompanhamento durante o parto, devem assegurar as condições e os meios para a 

realização do teste de rastreio SARS-CoV-2 pelo acompanhante, garantindo, por um 

lado, o agendamento e a realização tempestiva do referido teste e, por outro, suportando 

os eventuais encargos dele decorrentes. 

Foi ainda continuada a monitorização, iniciada em 2020, 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.  

Em 2021, foi igualmente iniciada a monitorização, de modo global e sistémico, da 

atuação dos prestadores de cuidados de saúde em  matéria de constrangimentos ao 

exercício do direito ao acompanhamento decorrentes da implementação, por diversos 

prestadores de cuidados de saúde, de regulamentos e/ou procedimentos internos 

bastante restritivos ao nível de visitas nas Unidades Hospitalares, aferindo e avaliando, 

em particular, a conformidade dos seus regulamentos e/ou procedimentos internos com 

as normas e orientações da DGS, de modo a garantir o cumprimento da Lei e o respeito 

pelos direitos e interesses dos utentes. 

 

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 2021 foram instaurados 22 processos de inquérito e decididos 59. 11 dos 

processos decididos foram arquivados por não se justificar nenhuma intervenção 

adicional por parte da ERS, três deram origem a um processo de monitorização, tendo 
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os restantes 45 dado origem à emissão de 44 instruções e uma recomendação, 

conforme a seguinte tabela.  

Tabela 19 – Instruções e recomendações sobre qualidade dos cuidados de 

saúde15 

Processo Entidade Problemática Resultado 

ERS/120/2019 
Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 
Hospital de Jesus Cristo 

Procedimentos de prevenção e avaliação risco de 
queda 

Instrução 

 

ERS/029/2020 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, E.P.E. 

Procedimentos atendimento em contexto de serviço 
de urgência 

Instrução 

 

 

ERS/026/2020 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. 
Procedimentos de identificação na prescrição 
farmacológica  

Instrução 

 

 

ERS/073/2020  Lusíadas – Parceira Cascais, S.A.  
Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis 

Instrução 

 

 

ERS/035/2019  
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de 
Loures, S.A. 

Procedimentos de monitorização de trabalho de 
parto  

Instrução 

 

 

ERS/070/2020  
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte, 
E.P.E. – Hospital de Santa Maria 

Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/086/2020 - A 
PMV – Policlínica, S.A., - UMDR e ULDM do 
Hospital de São Martinho 

Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/088/2020  Hospital de Braga, E.P.E. Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/092/2020  Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E.  Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/109/2019 Lusíadas, S.A. – Hospital Lusíadas Porto Procedimento de identificação de cirurgia segura  Instrução 

 

 

ERS/055/2020  
Lorsenior - Atividades Sociais, Lda. – Domus 
Vitae 

Procedimentos prevenção e avaliação de risco de 
queda  

Instrução 

 

 

ERS/007/2020  Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. Procedimentos de atendimento em contexto SU Instrução 

 

 

ERS/032/2020  
Hospor – Hospitais Portugueses, S.A. - Hospital 
da Luz – Póvoa de Varzim 

Procedimentos de atendimento em contexto SU Instrução 

 

 

ERS/068/2019  Hospital do Espírito Santo Évora, E.P.E. 
Procedimentos de atendimento em contexto SU e de 
registo dados clínicos 

Instrução 

 

 

ERS/014/2020  Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. Procedimentos de atendimento em contexto SU Instrução 

 

 

ERS/042/2020  Hospital de Braga, E.P.E. Procedimentos de atendimento em contexto SU Instrução 

 

 

ERS/089/2020  
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim Vila do 
Conde, E.P.E. 

Procedimentos de identificação de utentes  Instrução 

 

 

ERS/082/2020 Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
Procedimentos de monitorização utentes 
especialmente vulneráveis 

Instrução 

 

 

ERS/004/2021 Instrução  

 
15 Mais detalhe sobre cada deliberação disponível em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/. 
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Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 
E.P.E. 

Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis  

 

ERS/009/2021  Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. 
Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis  

Instrução 

 

 

ERS/060/2020  Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 
Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis  

Instrução 

 

 

ERS/140/2019  Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 
Procedimentos de monitorização de trabalho de 
parto 

Recomendação  

ERS/077/2020  Centro Hospital de Setúbal, E.P.E. 
Procedimentos de registo e monitorização de 
trabalho de parto 

Instrução 

 

 

ERS/085/2020  
Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, 
E.P.E. 

Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/024/2020  Hospital do Espírito Santo Évora, E.P.E. 
Procedimentos de realização e comunicação de 
resultados MCDT 

Instrução 

 

 

ERS/033/2020  
Centro Hospitalar Trás-Os-Montes e Alto Douro, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização e comunicação de 
resultados MCDT  

Instrução 

 

 

ERS/015/2021  
Dr. Joaquim Chaves, Laboratório de Análises 
Clínicas, S.A.  

Procedimentos de comunicação de resultados 
MCDT  

Instrução 

 

 

ERS/081/2020  
Centro Hospitalar e Universitário S. João, E.P.E. - 
Hospital de São João 

Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/090/2020  Hospital Vila Franca de Xira, E.P.E. Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/083/2020  
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de 
Lousada 

Procedimentos COVID-19 Instrução 

 

 

ERS/054/2020  Centro Hospitalar e Universitário do Porto, E.P.E. 
Procedimentos de atuação em contexto de serviço 
de urgência  

Instrução 

 

 

ERS/074/2020 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, 
E.P.E. 

Procedimentos de monitorização de utentes 
especialmente vulneráveis  

Instrução 

 

 

ERS/034/2021  
Hospital CUF Cascais, S.A. - Clínica Cuf São 
Domingos de Rana 

Procedimentos de realização de MCDT Instrução 

 

 

ERS/043/2020  Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. Procedimentos de atendimento em contexto de SU Instrução 

 

 

ERS/012/2021  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E. Procedimentos de atendimento em contexto SU Instrução 

 

 

ERS/054/2021  
Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. - Hospital 
Distrital de Santo André 

Procedimentos de atendimento em contexto SU Instrução 

 

 

ERS/040/2021  ACES Grande Porto VIII Espinho/Gaia Procedimentos de administração farmacológica Instrução 

 

 

ERS/028/2020  
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, E.P.E.  

Procedimentos de registo em processo clínico Instrução 

 

 

ERS/096/2020  Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E. Procedimentos realização trabalhos parto Instrução 

 

 

ERS/024/2021  Hospital de Braga E.P.E. Procedimentos de realização trabalhos parto Instrução 

 

 

ERS/036/2021  
Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização trabalhos parto  Instrução 

 

 

ERS/023/2021  
Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, 
E.P.E. 

Procedimentos de realização cirurgia segura  Instrução 

 

 

ERS/084/2020  Procedimentos Covid-19  Instrução  
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
E.P.E.  

ERS/019/2021  ACES Médio Tejo - UCSP de Abrantes 
Procedimentos de guarda e conservação de amostra 
para realização de MCDT  

Instrução 

 

 

ERS/055/2021  Centro Radiodiagnóstico de Oeiras, Lda. 
Procedimentos de identificação de utentes na 
realização de MCDT  

Instrução 

 

 

No que se refere à intervenção regulatória, por recurso à emissão de ordens, instruções 

e recomendações, procurou a ERS dar alguma celeridade e tempestividade nas 

referidas intervenções, sendo de destacar as intervenções em matérias relacionadas 

com a COVID-19, nomeadamente a garantia do cumprimento das normas emanadas 

pela DGS. 

Nessa sequência, foi igualmente dado seguimento ao processo de monitorização, 

aberto em 2020, visando o acompanhamento das diligências que fossem 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, quanto à sua qualidade global.  

O SINAS foi criado para dar cumprimento a esta obrigação. Porém, e tal como acima se 

referiu, tem vindo a aplicar-se a apenas algumas tipologias de estabelecimentos, e 

sempre numa lógica de adesão voluntária. Acresce que as classificações obtidas 

traduzem o desempenho apenas nas áreas concretamente avaliadas neste âmbito, não 

podendo fazer-se extrapolações quanto à qualidade global dos estabelecimentos em 

causa. 

Paralelamente, a ERS iniciou, em 2021, o desenvolvimento de um novo modelo de 

supervisão preventiva assente na análise de risco, que visa permitir identificar 

estabelecimentos ou segmentos do setor que exijam uma maior atenção por parte da 

reguladora e assim prevenir a ocorrência de incidentes e a violação dos direitos dos 

utentes. 

Assim, no contexto desta mudança de paradigma da atividade de supervisão da ERS, 

foi iniciado igualmente o desenvolvimento de um novo sistema de classificação de 
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estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, quanto à sua qualidade global, 

que irá partilhar a mesma base de conhecimento da ERS sobre o setor regulado, na 

qual irá assentar o modelo de supervisão, e que venha a suprir as lacunas do SINAS. 

Não obstante, no ano de 2021 foram ainda efetuadas duas publicações de resultados 

nos moldes do sistema até aqui em vigor, a primeira relativa às dimensões de Excelência 

Clínica, Segurança do Doente, Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no 

Utente e Satisfação do Utente, e a segunda apenas relativa à Excelência Clínica. 

No ano de 2021 realizaram-se também 22 auditorias no âmbito do SINAS@Hospitais, 

assim se validando a informação fornecida pelos prestadores que serviu de base à sua 

classificação no SINAS.  

Finalmente, no âmbito da qualidade e segurança dos cuidados de saúde, cabe ainda 

realçar a realização, em 2021, de uma análise do grau de cumprimento das medidas de 

segurança pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no âmbito da 

COVID-19, dirigida a todas as unidades não públicas prestadoras de serviços de 

hemodiálise. Esta análise assentou num levantamento de informação por questionário, 

remetido ao referido universo de estabelecimentos, para recolha de dados sobre os 

procedimentos instituídos. O questionário foi desenvolvido tendo por base as normas, 

orientações e informações da Direção-Geral da Saúde (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 estes estabelecimentos. Esta análise permitiu traçar um retrato dos 

estabelecimentos abrangidos ao nível de medidas e procedimentos de prevenção, bem 

como, sinalizar os que evidenciavam lacunas nessa matéria, os quais receberam um 

relatório individual com identificação dos problemas em causa e foram, ao longo do ano, 

alvo de monitorização próxima pela ERS até que se tivesse verificado a correção de 

todas as não conformidades. 
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2.5. Regulação económica 

Relativamente à legalidade e à transparência das relações económicas entre todos os 

agentes do sistema, a ERS investigou, em 2021, participações, queixas e reclamações 

de utentes, tendo sido instaurados sete processos de inquérito e decididos 10 

processos. Desses processos, três foram arquivados por não se justificar intervenção 

adicional e em sete processos resultou a emissão de cinco instruções e quatro ordens, 

conforme a tabela seguinte. 

Tabela 20 – Instruções e ordens sobre transparência das relações económicas 16 

Processo Entidade Problemática Resultado 

ERS/027/2021  
Hospital CUF Infante Santo, S.A. – Hospital CUF 
Tejo 

Procedimentos de informação prévia ao utente  Instrução 

 

ERS/134/2019  
SDS – Portugal Sociedade Suíça de Serviços 
Odontológicos, Lda. 

Direito à informação prévia em questões financeiras 

Ordem  

Instrução  

Abertura de PCO  

ERS/048/2014 Lusíadas S.A. – Hospital Lusíadas Lisboa  Questões Financeiras 
Ordem  

Instrução  

ERS/045/2013 

Lusíadas, S.A. – Hospital Lusíadas do Porto Questões Financeiras 

Ordem 
 
 

ERS/066/2013 Instrução 
 
 

ERS/139/2018 Abertura de PCO 
 
 

ERS/033/2021  Lusíadas Algarve S.A. – Hospital Lusíadas Albufeira Questões Financeiras 

Ordem 
 
 

Instrução  

Abertura de PCO  

Em dois desses processos, e juntamente com a emissão de ordens e/ou instruções 

procedeu igualmente a ERS à abertura do competente processo de contraordenação 

por violação das regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde; relativamente a um 

outro foi aberto processo de contraordenação por incumprimento da obrigação de 

registo de estabelecimento. 

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 

tramitação e instauração de novos processos de monitorização. 

 
16 Mais detalhe sobre cada deliberação disponível em 
https://www.ers.pt/pt/atividade/supervisao/selecionar/deliberacoes/. 
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Em matéria de cobrança de EPI, e considerando as inúmeras reclamações que 

continuaram a ser recebidas, foi continuado o processo de monitorização, iniciado em 

2020, para acompanhamento do processo de cobrança destes valores e aos 

procedimentos adotados nesse âmbito pelos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, aferindo o cumprimento das obrigações decorrentes da Lei e da garantia dos 

direitos e interesses dos utentes. 

Em 2021, foi aberto um processo de monitorização relativamente à realização de testes 

rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional por farmácias de oficina e laboratórios 

de patologia clínica ou análises clínicas, devidamente autorizadas pela ERS com o 

objetivo de monitorizar, de modo global e sistémico, a atuação dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde nesta matéria, aferindo e avaliando, em particular, a 

sua conformidade com o quadro legal vigente, por forma a determinar a intervenção que 

caberá à ERS no quadro das suas atribuições. 

Foi ainda aberto um outro processo de monitorização para acompanhamento da 

implementação da nova tabela de regras e preços do regime convencionado da ADSE, 

que se encontra ainda em curso. 

Nos termos da alínea b) do artigo 15.º dos Estatutos, incumbe igualmente à ERS, ao 

nível da regulação económica, 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. 
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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.  

Neste contexto, em 2021 a ERS procedeu à delimitação e análise de mercados 

relevantes no âmbito dos pareceres realizados em resposta a solicitações das ARS (já 

referidos acima).  

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 2021 foram solicitados à ERS pela Autoridade da 

Concorrência (AdC), três pareceres sobre operações de concentração no setor da 

Saúde, 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”. 

Ainda na esteira daquela colaboração, a ERS elaborou um parecer sobre o estudo 

“Análise às condições de concorrência na prestação de cuidados de hemodiálise em 

Portugal”, em resposta a solicitação da AdC ao abrigo do n.º 4 do artigo 61.º da Lei n.º 

19/2012, de 8 de maio. 

 

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. 
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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, 

profissionais de saúde e estabelecimentos, 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 ilegais, sempre com o 

propósito de assegurar o cumprimento da Lei e, nessa medida, 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 2021 destaca-se a 

receção de 24 expedientes relativos a práticas de publicidade em saúde.  

No mesmo período, foram analisados 16 expedientes de entrada, dos quais 14 

terminaram com resposta remetida aos exponentes, por não se justificar qualquer 

intervenção no contexto das atribuições e competências da ERS, ou por se entender 

que a respetiva análise seria da competência de outras entidades, tendo-se, nesses 

casos, efetuado o competente reencaminhamento; e dois deram origem à instauração 

de processos de contraordenação. 

 

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 2021 a ERS desenvolveu a atividade de 

resolução extrajudicial de conflitos, quer numa vertente procedimental, quer não 

procedimental.  

Em 2021, foram apresentados 33 pedidos de mediação, dos quais 22 não tiveram 

adesão por uma das partes, dois foram recusados pela ERS, por interferirem com o 
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exercício dos seus poderes de supervisão legalmente definidos, e nove originaram a 

abertura de processos de mediação. Destes processos nove processos, cinco visavam 

conflitos entre utentes e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor 

privado e do setor público, e quatro eram relativos a conflito entre entidades gestoras 

de estabelecimentos hospitalares em regime de parceria público-privada e as respetivas 

entidades públicas contratantes.  

Finalmente, a ERS promoveu ainda três sessões de esclarecimentos sobre a mediação 

de conflitos, melhor apresentadas mais abaixo. 

 

2.9. Poderes de regulamentação 

Em 2021, 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 criou um Grupo de Trabalho para proceder à atualização e revisão do 

Regulamento n.º 66/2015, de 11 de fevereiro, relativo ao registo obrigatório no SRER 

dos estabelecimentos sujeitos à jurisdição regulatória da ERS.  

 

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.  

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),  do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto (licenciamento) e do 

Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro (práticas de publicidade em saúde). 
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Em 2021, foram instaurados 225 processos de contraordenação, correspondentes a um 

total de 275 infrações, apresentadas com maior detalhe na tabela seguinte.  

Tabela 21 – Infrações que resultaram na abertura de processos de 

contraordenação 

Infração 2019 2020 2021 

Não possui licença de funcionamento 305 640 139 

Incumprimento de requisitos de funcionamento 31 13 18 

Incumprimento da obrigação de registo na ERS 48 19 26 

Inexistência de Livro de Reclamações 28 4 13 

Incumprimento da obrigação de atualização do registo 12 6 12 

Violação do regime jurídico de Publicidade em Saúde 34 26 25 

Não facultou imediata e gratuitamente o Livro de Reclamações ao utente 6 6 10 

Não afixação da licença de funcionamento 1 0 1 

Não envio de cópia de reclamação, para a ERS, no prazo de 10 dias úteis 3 0 2 

Violação de direitos de acesso 1 9 20 

Desrespeito de norma ou de decisão da ERS 6 3 4 

Não afixação de letreiro de Livro de Reclamações 0 0 2 

Não entrega de duplicado de folha do Livro de Reclamações ao reclamante 2 0 2 

Não prestação de informação, ou prestação de informações falsas 10 0 0 

Falta de comunicação à ERS de alteração à Licença de Funcionamento 0 1 1 

Incorreto preenchimento de letreiro do Livro de Reclamações 1 0 0 

Ausência de arquivo de reclamações remetidas à ERS por email 1 0 0 

Total 489 727 275 

Ainda neste âmbito, em 2021 foram decididos 445 processos de contraordenação, dos 

quais 111 resultaram no deferimento de pedidos de pagamento voluntário da coima, 127 

originaram a aplicação de sanções pecuniárias, 175 foram objeto de arquivamento, 

cinco foram objeto de apensação a outros processos em curso e 27 levaram à aplicação 

de uma admoestação.  
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Tabela 22 – Processos de contraordenação decididos 

Resultado 
2019 2020 2021 

Número % Número % Número % 

Pagamento voluntário 197 44% 217 44% 111 25% 

Sanções pecuniárias 149 33% 142 29% 127 29% 

Arquivamento 76 17% 129 26% 175 39% 

Apensação a processos em curso 7 2% 1 0,2% 5 1% 

Admoestação 19 4% 5 1% 27 6% 

Total 448 100% 494 100% 445 100% 

 

No que respeita aos processos que culminaram com a aplicação de sanções 

pecuniárias, o valor total das coimas aplicadas ascendeu ao montante de 528.650 EUR, 

dos quais 341.675 EUR corresponderam a sanções pecuniárias e 186.975 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 2021, 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 2021, encontravam-se pendentes 22 ações judiciais em 

matéria de contencioso contraordenacional, e oito em matéria de contencioso 

administrativo e tributário. 
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Acresce que, no que concerne ao acompanhamento do contencioso em matéria 

contraordenacional, foram impugnadas 19 decisões condenatórias, tendo sido enviados 

os respetivos processos de contraordenação para o Ministério Público junto do Tribunal 

da 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 20 processos de contraordenação, ascendendo o montante total das 

coimas em dívida a 63.500 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 2021 foram 

instaurados 1.992 processos de execução fiscal, no montante de 814.066,62 EUR. 

Por fim, a ERS intentou ainda uma ação judicial junto do Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto, contra o Ministério da Saúde, para impugnação do Despacho n.º 12020/2020, 

da Ministra da Saúde, datado de 3 de dezembro e publicado no Diário da República, II 

Série, n.º 239, de 10 de dezembro, que declarou a invalidade do Regulamento n.º 

964/2020 da ERS.  
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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. 

No dia 23 de fevereiro de 2021, a Presidente do Conselho de Administração participou 

numa audição da Comissão Parlamentar de Saúde, com o propósito de prestar 

esclarecimentos sobre as regras a aplicar à transferência de utentes entre 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

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, 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. 

 

3.2. Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo da ERS é composto por:  

a) Um representante do membro do Governo responsável pela área da saúde; 
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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 26 de abril e a 27 de julho de 2021, tendo sido solicitada a presença 

do Conselho de Administração.  

Na reunião ordinária de 26 de abril de 2021, que contou também com a presença do 

Fiscal Único, foi discutido o Relatório de Atividades e Gestão da ERS de 2020, tendo 

sido emitida pronúncia favorável por unanimidade. 

Na reunião ordinária de 27 de julho de 2021, foi promovida a discussão sobre o Plano 

de Atividades e o Orçamento da ERS para 2022, tendo sido emitida pronúncia favorável 

por unanimidade. Na referida reunião foi também debatida a metodologia a adotar na 

eleição do Presidente e do Vice-Presidente do órgão para o próximo biénio (2021-2023). 

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 30 de julho de 2021, para apuramento dos resultados da eleição 
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do Presidente e do Vice-Presidente do órgão, os quais foram homologados por 

unanimidade dos Conselheiros Presentes. 

 

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 com o Ministério da Saúde, a DGS, o Infarmed, e o Instituto Nacional 

de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).  

Em 2021, em cooperação com a DGC, a ERS deu continuidade à consolidação do 

processo de adesão ao LRE, o qual foi implementado no setor da Saúde para os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social.     

Também em 2021, a ERS deu continuidade à colaboração que vem mantendo com a 

Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA), com vista à implementação do 

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. 

Em 2021, 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 sobre diversas matérias – 

nomeadamente no que respeita ao papel da regulação e da supervisão no 

enquadramento nacional –, e de boas práticas.  

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.  
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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 a 26 de novembro de 2021, em Dublin, da SINC, composta por entidades 

reguladoras e de supervisão de 10 países europeus, e de que a ERS é membro 

fundador. No entanto, devido à situação pandémica, a conferência, na qual a ERS 

participou, realizou-se online, na mesma data. 

Por outro lado, 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.  

 

3.4. Iniciativas comunicacionais 

No âmbito das suas atribuições e competências, a ERS tem o dever de assegurar o 

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

interesses legítimos dos utentes, de prestar informação, orientação e apoio aos utentes, 

de dinamizar ações para reforço da literacia na área da saúde e de cooperar com outras 

entidades na divulgação dos direitos e interesses dos utentes na área da saúde. 

Neste contexto, e no ano de 2021, foram retomadas as iniciativas comunicacionais, 

ainda que em formato online. 

A ERS organizou três sessões de esclarecimentos sobre a “Mediação de Conflitos na 

ERS”, nos dias 1 de junho, 14 de junho e 2 de novembro de 2021 - duas delas 

direcionadas a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e uma a 

associações de utentes e juntas de freguesia -, com o intuito de apresentar as vantagens 

do recurso ao procedimento de resolução de conflitos, bem como explanar o 

procedimento em causa. 

Com o objetivo de intervir preventivamente no sistema de saúde, a ERS promoveu uma 

sessão de esclarecimentos sobre os requisitos de instalações mecânicas de 

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), de gases medicinais e aspiração 

nas unidades de saúde, no dia 22 de junho de 2021, e 2 sessões de esclarecimento 

sobre o controlo de infeção, sendo abordadas temáticas relacionados com a 
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higienização das instalações, tratamento de roupa, gestão e tratamento de resíduos 

hospitalares e reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo, nos dias 28 de 

outubro e 11 de novembro de 2021.  

 

3.5. Participação institucional em eventos nacionais e 

internacionais 

Dada a situação de saúde pública que se manteve, quer em termos nacionais quer 

internacionais, 2021 foi mais um ano marcado pela passagem de diversos eventos 

presenciais para online, e pelo novo adiamento de várias iniciativas agendadas. 

A convite da Comissão organizadora do CCQL-PLP Unidade de Avaliação Externa da 

Qualidade, a ERS participou no 4.º Congresso de Controlo de Qualidade Laboratorial 

para a comunidade dos países de língua portuguesa, ministrando uma formação 

subordinada ao tema “Legislação aplicada a laboratórios clínicos”, no dia 20 de maio de 

2021, em formato online. 

A convite da Associação Independente de Osteopatia (AIO), a ERS esteve presente no 

webinar intitulado "Publicidade em saúde", no dia 2 de junho de 2021. 

A convite da Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupunctura, Fitoterapia e 

Medicina Tradicional Chinesa (APPA-fmtc), a ERS esteve presente numa sessão de 

esclarecimentos realizada no dia 19 de junho de 2021. 

A convite da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a Presidente do 

Conselho de Administração ministrou um seminário intitulado “O Sistema de Saúde 

Português: a Entidade Reguladora da Saúde”, no âmbito da Pós-graduação em 

Políticas, Administração e Avaliação em Saúde, no dia 28 de maio de 2021. 

A Presidente do Conselho de Administração da ERS participou no painel “Economia da 

Saúde & contributo para o sector público” da 17.ª Conferência Nacional de Economia 

da Saúde, no dia 20 de outubro de 2021. 

A convite da Universidade de Aveiro, a Presidente do Conselho de Administração 

ministrou o seminário “Regulação em Saúde”, no âmbito da licenciatura em Economia, 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigarra.up.pt%2Ffmup%2Fpt%2Fcur_geral.cur_view%3Fpv_curso_id%3D22121&data=04%7C01%7Csnsilva%40ers.pt%7C211076797541428dd37a08d9b669fe97%7C0e8b4aef646647cf99a94ecf31c1d24b%7C0%7C0%7C637741388643896338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQnU2%2FE3d29a4CUCnPvbYTEBt1ydIfgFFPXEE1214OQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigarra.up.pt%2Ffmup%2Fpt%2Fcur_geral.cur_view%3Fpv_curso_id%3D22121&data=04%7C01%7Csnsilva%40ers.pt%7C211076797541428dd37a08d9b669fe97%7C0e8b4aef646647cf99a94ecf31c1d24b%7C0%7C0%7C637741388643896338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQnU2%2FE3d29a4CUCnPvbYTEBt1ydIfgFFPXEE1214OQ%3D&reserved=0
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no Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo, no dia 15 de 

novembro de 2021. 

A convite da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a Presidente do 

Conselho de Administração participou ainda numa mesa redonda intitulada “Setor 

Público/Setor Privado/Setor Social”, no âmbito da Pós-graduação em Políticas, 

Administração e Avaliação em Saúde, no dia 3 de dezembro de 2021. 

A convite da Associação Independente de Osteopatia, a ERS esteve presente no 

webinar “A Intervenção da Entidade Reguladora da Saúde nos estabelecimentos de 

Osteopatia”, no dia 3 de dezembro de 2021. 

Finalmente, a convite da Ordem dos Médicos Dentistas, a ERS participou como oradora 

no 30.º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, tendo estado presente numa 

sessão sobre os seguros de saúde em medicina dentária. 

 

3.6. ERS na comunicação social 

Em 2021, a ERS respondeu a 37 pedidos de informação de órgãos de comunicação 

social, classificados internamente com os temas: 

• Competências da ERS 

• Cuidados de saúde e segurança do doente 

• Fiscalizações e auditorias 

• Focalização no utente/Direitos dos utentes 

• Questões financeiras 

• Registo e licenciamento 

• Matérias fora do âmbito de intervenção da ERS 

A maioria dos pedidos de informação centrou-se na temática da focalização no 

utente/direitos dos utentes. por outro lado, e como seria de esperar, perto de metade 

das solicitações estavam relacionadas com a situação de saúde pública de caráter 

excecional vivida durante todo o ano. 

Paralelamente, a ERS foi mencionada em 1.686 notícias, publicadas em 241 órgãos de 

comunicação social. O mês de fevereiro foi o mais relevante, com 19% das notícias. Do 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigarra.up.pt%2Ffmup%2Fpt%2Fcur_geral.cur_view%3Fpv_curso_id%3D22121&data=04%7C01%7Csnsilva%40ers.pt%7C211076797541428dd37a08d9b669fe97%7C0e8b4aef646647cf99a94ecf31c1d24b%7C0%7C0%7C637741388643896338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQnU2%2FE3d29a4CUCnPvbYTEBt1ydIfgFFPXEE1214OQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigarra.up.pt%2Ffmup%2Fpt%2Fcur_geral.cur_view%3Fpv_curso_id%3D22121&data=04%7C01%7Csnsilva%40ers.pt%7C211076797541428dd37a08d9b669fe97%7C0e8b4aef646647cf99a94ecf31c1d24b%7C0%7C0%7C637741388643896338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQnU2%2FE3d29a4CUCnPvbYTEBt1ydIfgFFPXEE1214OQ%3D&reserved=0
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total de notícias, 69% foram publicadas online, 20% em meios audiovisuais e 11% em 

meios de imprensa escrita. Relativamente à classe das fontes, destacam-se as de 

informação geral, com 78% do total de notícias, e as de saúde e medicina com 9%.  
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4. Atividades de gestão e suporte 

4.1. Sistema de indicadores de desempenho 

Em 2021, foi realizada a monitorização da atividade da ERS 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. Neste âmbito, de um total 

de 108 indicadores monitorizados, a meta foi cumprida em 83 deles. 

 

4.2. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Em matéria de proteção de dados pessoais, durante o ano de 2021 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. 
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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. 

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 2021, a ERS procurou continuar a desenvolver e a gerir os sistemas de informação 

de forma eficaz e eficiente, incrementando o nível de segurança e a capacidade de 

recuperação de informação, assim como promovendo níveis crescentes de fiabilidade, 

disponibilidade e segurança.  

Em 2021, deu-se continuidade à execução da operação, no âmbito do programa 

Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA 2020), POCI-05-5762-FSE-

000205, de 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.  

Ainda no âmbito do SAMA 2020, deu-se continuidade à execução do projeto SAMA ERS 

2.0 (POCI-05-5762-FSE-000257), tendo sido criados concursos ao nível da 

reengenharia de processos e da plataforma de Business Intelligence. Foram, também, 

contratados serviços para apoiar a ERS na implementação da sua infraestrutura de base 

para as operações, para o processo de DevOps e para o suporte à sua implementação. 

Ainda em relação a candidaturas, a ERS viu aprovado um novo projeto, com referência 

POCI-05-5762-FSE-000389 e designação “SAMA 4 - Supervisão Baseada no Risco”. 

Este projeto pretende promover a reformulação profunda das metodologias de 

planeamento e atividade da ERS, implementando um modelo de supervisão baseada 

no risco. Tal irá permitir aumentar a eficácia nas várias áreas de intervenção, orientando 
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recursos para intervir preventivamente junto de estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde, nos quais seja identificado um nível de risco acrescido, real ou 

potencial, quanto à probabilidade de um evento adverso ocorrer e quanto ao impacto ou 

gravidade desse mesmo evento, no que respeita ao exercício do direito de acesso a 

cuidados de saúde; ao cumprimento e respeito pelos demais direitos e interesses 

legítimos dos utentes de serviços de saúde; à qualidade dos cuidados de saúde 

prestados, incluindo o respeito pelos requisitos de atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos, e à segurança dos utentes; à legalidade e transparência das relações 

económicas entre os vários operadores no setor; à concorrência entre entidades 

responsáveis pela exploração de estabelecimentos prestadores de cuidados, nos 

segmentos abertos ao mercado; à satisfação dos utentes e à relação do 

estabelecimento com a Reguladora. No que respeita a 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 respeita à infraestrutura física, foram operadas melhorias num dos Datacenters 

de piso, com a aquisição de uma solução Micro Datacenter “Smart Package” com 

extinção de incêndio, climatização e Uninterruptible Power Supply (UPS) integrado. 

 

4.5. Sistema de Gestão da Qualidade 

Em 2021, a ERS renovou a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma 

NP EN ISO9001:2015.  

Durante o ano foram garantidas e melhoradas todas as atividades do Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ) da ERS face à norma referida, entre as quais: 

• Realização de auditorias internas e auditorias de controlo de qualidade; 

• Monitorização quadrimestral 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; 

• Implementação de metodologias associadas à gestão do risco; 

• Avaliação da satisfação de parceiros da ERS. 
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Foi realizado o acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas através da concretização de auditorias internas. 

Foram desenvolvidas várias atividades na área da segurança no trabalho, de onde se 

destacam:  

• Consulta aos trabalhadores sobre esta matéria; 

• Acompanhamento da avaliação de riscos nos postos de trabalho; 

• Acompanhamento do Plano de Contingência da ERS; 

• Ações de formação e sensibilização; 

• Acompanhamento das medidas de autoproteção incluindo a realização de 

simulacro interno. 

 

4.6. Comunicação interna 

O plano de comunicação interna para 2021 foi afetado pela situação excecional criada 

pela epidemia SARS-CoV-2 e pela infeção epidemiológica por COVID-19, não tendo 

sido levadas a cabo iniciativas de cariz presencial, por questões de segurança. 

Todavia, a ERS manteve o seu propósito de reforço da comunicação interna, 

continuando a apostar na articulação e na complementaridade entre unidades 

orgânicas, recorrendo, sempre que possível, à videoconferência. Neste âmbito, foram 

organizados seis seminários internos, sobre as seguintes temáticas: 

• Medidas de segurança nos prestadores de cuidados continuados no âmbito da 

COVID-19 

• Categorização COVID-19 nos processos REC 

• Ações de fiscalização COVID-19 

• A mediação de conflitos na ERS 

• Proteção de dados 

• A intervenção regulatória da ERS no atual contexto pandémico: a cobrança de 

EPI e o acompanhamento durante o parto 
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4.7. Satisfação dos utentes e entidades responsáveis 

por estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde 

A ERS procede anualmente à avaliação da satisfação dos utentes e dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que com ela interagem 

diretamente. Os questionários aplicados visam a avaliação do grau de satisfação quanto 

à disponibilidade e à clareza da informação. 

Tabela 23 – Avaliação da satisfação  

Área de atendimento avaliada Índice 
Taxa de 
resposta 

Índice de satisfação médio no atendimento telefónico a utentes no call center 86 59% 

Índice de satisfação médio no atendimento telefónico a prestadores no call center 94 62% 

Índice de satisfação médio nos processos de mediação e resolução de conflitos 95 50% 

Auditorias SINAS 98 100% 

O índice médio de satisfação dos parceiros da ERS, tomando em consideração todas 

as áreas avaliadas, ascendeu a 94 (numa escala de 0 a 100).  
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5. Recursos mobilizados 

5.1. Recursos humanos 

O ano de 2021, em matéria de gestão de recursos humanos, manteve grande parte das 

premissas orientadoras do ano de 2020, atendendo à manutenção do contexto 

pandémico provocado pelo vírus SARS-CoV-2.  

Neste sentido, os trabalhadores da ERS continuaram a exercer as suas funções em 

regime de teletrabalho, respeitando o exposto nos seguintes diplomas legais: Decreto-

Lei n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro (regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República), Decreto-Lei n.º 25-A/2021 de 30 de março (prorroga o regime 

excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de 

transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais), 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021 (altera as medidas aplicáveis em 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.), Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 70-B/2021 (prossegue a estratégia do levantamento de 

medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19), 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho (altera as medidas 

aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19), 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto (declara a 

situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19) e Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro (declara a situação de 

calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19). 

No que respeita à contratação de trabalhadores, em 2021, a ERS abriu os seguintes 

processos de recrutamento: 

• Processo de Recrutamento n.º 1/2021 com vista à contratação de seis Técnicos 

Superiores de Regulação Especialistas, em regime de contrato individual de 

trabalho sem termo; 

• Processo de Recrutamento n.º 2/2021 com vista à contratação de um Assistente 

Técnico, em regime de contrato individual de trabalho a termo incerto; 

• Processo de Recrutamento n.º 3/2021 destinado à contratação relativa a seis 

cargos de direção e três cargos de coordenação, em regime de comissão de 
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serviço, pelo prazo de 3 anos, renovável uma vez por igual período, por acordo 

das partes. Ressalva-se que a designação, por concurso, dos cargos de direção 

e equiparados, passou a ser obrigatória, nos termos do disposto na LQER, com 

a redação da Lei n.º 12/2017, de 2 de maio. Porém, apesar de várias insistências, 

até 31 de dezembro de 2020 a ERS não recebeu a necessária autorização do 

Ministério das Finanças para o efeito, apenas tendo sido possível avançar com 

o competente processo de recrutamento após a publicação da Lei n.º 75-B/2020, 

de 31 de dezembro – Lei do Orçamento de Estado para 2021 (LOE 2021) – que 

passou a prever que “[a] gestão do pessoal, incluindo a contratação de 

trabalhadores, não está sujeita a parecer dos membros do Governo.” (cfr. n.º 10 

do artigo 32.º). 

Tal como indicado no Relatório de Atividades e Gestão de 2020, nesse ano a ERS 

efetuou uma 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. Todavia, a implementação 

desta revisão estava dependente de autorização do Ministério das Finanças, facto que 

não ocorreu até 31 de dezembro de 2020. 

De acordo com o exposto n.º 3 da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (LOE 2021), é 

estabelecido que para as entidades abrangidas pela lei-quadro das entidades 

reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, a celebração de 

contratos ou a realização de despesas não poderá ser sujeita a autorização dos 

membros do Governo, como sucedia até então. Acresce a este n.º 3, a consagração, no 

artigo 427.º da LOE 2021, de alteração da própria lei-quadro das entidades reguladoras, 

aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, mormente aos seus artigos 32.º 

e 33.º. Tendo em consideração o exposto, foi possível concluir que a ERS se encontra 

legitimada a realizar e a suportar as alterações remuneratórias resultantes das 

mudanças de carreira. Nesta sequência, foi implementado o desdobramento da carreira 

de Técnico Superior de Regulação em duas categorias profissionais – Técnico Superior 

de Regulação e Técnico Superior de Regulação Especialista –, tendo sido revista a 

situação profissional de 20 trabalhadores, anteriormente enquadrados na carreira de 

Assistente Técnico. Nesta sequência, 19 trabalhadores foram enquadrados na categoria 

de Técnico Superior de Regulação e um trabalhador foi enquadrado na categoria de 

Técnico Superior de Regulação Especialista. 
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Em 31 de dezembro de 2021, encontravam-se ao serviço da ERS 98 trabalhadores, 

distribuídos pelos diferentes grupos de pessoal, a que acrescem os dois membros do 

Conselho de Administração, conforme se apresenta na figura seguinte.17 

Figura 15 – Distribuição de recursos humanos por grupo de pessoal 

 

Como resulta da figura seguinte, tem-se assistido a uma tendência de aumento do 

número total de recursos humanos. 

Figura 16 – 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 

 
17 Durante o ano de 2021, mantiveram-se a exercer funções noutras entidades públicas duas 
trabalhadoras pertencentes ao quadro de pessoal da ERS, em cedência de interesse público, 
motivo pelo qual não foram consideradas no total de 98 recursos humanos aqui descritos. 
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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.  

A distribuição dos trabalhadores por cargo, carreira e categoria, encontra-se patente na 

tabela infra. 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.  

Tabela 23 – Distribuição dos recursos humanos por grupo de pessoal, sexo e 

vínculo laboral 

Recursos Humanos 

Dirigentes 
Técnicos 

Superiores 
      

Dirigente 
Intermédio 

1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 

3.º Grau 
TSR TSRE 

Assistente 
Técnico 

Total % do Total 

 

Comissão de 
Serviço no âmbito 

do Código do 
Trabalho 

H 2 1 0 0 0 3 

14% 

 

M 3 8 0 0 0 11  

T 5 9 0 0 0 14  

Contrato Individual 
de Trabalho por 

Tempo 
Indeterminado 

H 0 0 4 22 4 30 

86% 

 

M 0 0 15 32 7 54  

T 0 0 19 54 11 84  

Total 

H 2 1 4 22 4 33 

100% 

 

M 3 8 15 32 7 65  

T 5 9 19 54 11 98  

Total 5% 9% 74% 11% 100%  

Refira-se ainda que, em 2021, registou-se a saída de dois trabalhadores, um por motivo 

de aposentação e outro por iniciativa própria, e cessou funções a Vogal do Conselho de 

Administração, nomeada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 6/2018. 

No que respeita a admissões, em 2021, na sequência do Processo de Recrutamento n.º 

1/2021, com vista à contratação de seis Técnicos Superiores de Regulação 

Especialistas, em regime de contrato individual de trabalho sem termo, e no qual se 

previa a constituição de uma reserva de recrutamento a efetivar no prazo de um ano, 

verificou-se a entrada de oito trabalhadores. 
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O nível habilitacional dos recursos humanos da ERS, a 31 de dezembro de 2021, 

encontrava-se distribuído conforme a tabela seguinte, concluindo-se que a licenciatura 

constituía o nível de formação com maior preponderância.  

Tabela 24 – 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 3 4 1 8 

T 0 4 4 1 9 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

H 3 1 0 0 4 

M 3 9 3 0 15 

T 6 10 3 0 19 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

Especialista 

H 0 12 9 1 22 

M 0 14 16 2 32 

T 0 26 25 3 54 

Assistente 
Técnico 

H 4 0 0 0 4 

M 4 3 0 0 7 

T 8 3 0 0 11 

Total 

H 7 14 10 2 33 

M 7 31 23 4 65 

T 14 45 33 6 98 

% do total 14% 46% 34% 6% 100% 

Em 2021, 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 2021, atendendo à situação pandémica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a 

organização das ações de formação manteve-se, na sua grande maioria, em regime 
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online, tendo sido realizadas 63 ações – 20 internas18 e 43 externas –, num total de 

2.699 horas. 

Tabela 25 – Horas de formação, em 2021 

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 5 167:30:00 33:30:00 

Dirigente Intermédio de 3.º Grau 9 9 212:00:00 23:33:20 

Técnico Superior de Regulação 19 19 636:00:00 33:28:25 

Técnico Superior de Regulação Especialista 54 44 1412:30:00 32:06:08 

Assistente Técnico 11 10 271:30:00 27:09:00 

Total 98 87 2699:30:00 31:01:43 

 

5.2. Ativo fixo e investimento 

O conjunto de ativos fixos que constituem o património da ERS aumentou, em 2021, em 

termos brutos, 7% face ao ano anterior. Por sua vez, o valor de depreciações e 

amortizações acumuladas aumentou 9%. 

Tabela 26 – Ativo fixo 

Descrição 2021 2020 2019 

Variação Variação 

2021/2020 2020/2019 

Ativo fixo bruto 3.686.738 3.446.147 3.267.985 7% 5% 

Depreciações e amortizações acumuladas 2.734.781 2.506.143 2.214.482 9% 13% 

Ativo fixo líquido 951.957 940.004 873.801 1% 8% 

 

Apresenta-se, de seguida, a descrição das principais áreas de investimento dos últimos 

três anos, por natureza. 

 

 

 
18 Designa-se por formação interna a que é apenas destinada a trabalhadores da ERS. 
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Tabela 27 – Investimento 

Descrição 2021 2020 2019 

Variação Variação 

2021/2020 2020/2019 

Edifícios e outras construções 0 0 0     

Equipamento básico 1 .412 4.236 0 -67%   

Equipamento de transporte 0 0 0     

Equipamento administrativo 22.679 158.781 263.594 -86% -40% 

Outros ativos fixos tangíveis 593 1.085 12.653 -45% -91% 

Ativo intangível  215.907 14.059 113.855 1.436% -88% 

TOTAL 240.591 178.161 390.102 35% -54% 

 

As principais áreas de investimento em 2021, por natureza, foram as seguintes: 

• Investimento realizados no âmbito de Projetos ao abrigo do Sistema de Apoio à 

Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020), 

designadamente: 

o Aquisição de uma solução de Business Intelligence (BI). 

• Investimento na área dos sistemas de informação, designadamente: 

o Aquisição de serviços de desenvolvimentos a implementar no Sistema 

de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER), para melhoria de 

funcionalidades da plataforma; 

o Aquisição de solução para o Datacenter. 

o Aquisição de computadores portáteis e acessórios, necessários para 

continuar a permitir a compatibilização da atividade da ERS com o 

teletrabalho, bem como para os novos trabalhadores. 

 

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 
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determinar no seu n.º 1 que “as entidades reguladoras aplicam o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)”. Assim, em 

2021, a contabilidade e os elementos da prestação de contas da ERS foram elaborados 

de acordo com o SNC-AP. 

Situação Económica 

No ano de 2021, a ERS teve um resultado líquido positivo de 1.753.807 EUR, 

correspondente a uma diminuição de 46% 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 28 – Rendimentos e Gastos 

 2021   2020   2019   
Variação % 

2021/2020 2020/2019 

RENDIMENTOS     

Impostos e Taxas 8.973.963 9.130.731 8.734.552 -2% 5% 

Coimas 200.420 256.505 334.880 -22% -23% 

Reversões de imparidades 0 60.577 139.965 -100% -57% 

Juros Obtidos 0 0 0 - - 

Transferências e subsídios correntes 21.517 0 0 - - 

Outros Rendimentos e Ganhos 79.982 40.573 7.064 97% 474% 

TOTAL 9.275.882 9.488.386 9.216.461 -2% 3% 

  

GASTOS 

CMVMC 3.070 1.342 5.259 129% -74% 

FSE 1.995.872 1.345.573 1.314.875 48% 2% 

Gastos com pessoal 3.919.411 3.591.066 3.457.976 9% 4% 

Perdas por imparidades 54.382 0 0     

Depreciações e amortizações do exercício 228.637 233.307 208.317 -2% 12% 

Outros gastos e perdas 1.320.703 1.083.223 1.035.343 22% 5% 

TOTAL 7.522.075 6.254.511 6.021.770 20% 4% 

Resultado Líquido 1.753.807 3.233.876 3.194.691 -46% 1% 
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Rendimentos 

Os rendimentos da ERS, no exercício de 2021, totalizaram o valor de 9.275.882 EUR, 

o que correspondeu a um decréscimo de 2% (212.505 EUR) face ao ano anterior (como 

resulta da tabela anterior). 

 

Gastos 

Os gastos da ERS, em 2021, evidenciaram um acréscimo de 20% face ao ano anterior, 

conforme consta da tabela anterior. 

Da tabela acima verificou-se ter havido um reforço das imparidades no valor de 54.382 

EUR. Não obstante, o saldo de clientes com perdas por imparidades acumuladas 

diminuiu em 492.503 EUR.  

Este resultado deve-se ao esforço empreendido pela ERS para recuperação de créditos, 

nomeadamente através do envio para execução fiscal das notas de liquidação em mora 

há mais de 60 dias e regularização das contas correntes de clientes. Certo é que existe 

um elevado volume de situações que culminaram com a anulação da dívida e não com 

o seu pagamento à ERS, designadamente por cessação de atividade de entidades em 

causa, o que prejudica os resultados relativos às imparidades, que não evidenciam 

assim o esforço efetivamente realizado pela ERS para sua recuperação.  

Da tabela seguinte resulta que os gastos com pessoal aumentaram, em linha com a 

tendência observada para a rubrica de gastos, correspondendo esse aumento a 9% face 

ao ano anterior, como resulta da tabela seguinte. 

Tabela 29 – Gastos com pessoal 

Descrição 
Exercício Variação % 

2021 2020 2019 2021/2020 2020/2019 

Remuneração dos órgãos sociais 280.794 308.988 309.003 -9% 0% 

Remunerações do pessoal 2.890.497 2.596.660 2.496.770 11% 4% 

Encargos sobre remunerações 722.777 663.287 627.846 9% 6% 

Seguros 25.198 22.131 24.357 14% -9% 

Outros gastos com pessoal 145 0 0 - - 

Total 3.919.411 3.591.066 3.457.976 9% 4% 
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Por seu lado, os gastos relativos a fornecimentos e serviços externos foram superiores 

em 48% face a 2020, repartindo-se de acordo com o descrito na tabela seguinte. 

Tabela 30 – Fornecimentos e serviços externos 

Descrição 2021 2020 2019 
Variação % 

2021/2020 2020/2019 

Trabalhos especializados 784.751 613.368 596.006 28% 3% 

Publicidade e propaganda 975 12.539 1.988 -92% 531% 

Vigilância e segurança 17.137 18.757 16.464 -9% 14% 

Honorários 191.110 38.305 53.549 399% -28% 

Conservação e reparação 174.012 87.308 172.292 99% -49% 

Serviços bancários 14.154 13.390 16.779 6% -20% 

Material de Consumo 44.499 22.891 17.914 94% 28% 

Eletricidade 37.745 31.637 34.727 19% -9% 

Combustíveis 2.806 1.751 8.906 60% -80% 

Água 1.475 2.477 3.802 -40% -35% 

Deslocações e Estadas 11.170 6.805 41.416 64% -84% 

Rendas e alugueres 385.740 207.179 209.125 86% -1% 

Comunicação 293.564 240.341 99.546 22% 141% 

Seguros 8.439 10.350 5.922 -18% 75% 

Contencioso e notariado  251 0 0 - - 

Despesas de Representação 61 0 1.913 - -100% 

Limpeza, Higiene e Conforto 26.769 33.962 28.814 -21% 18% 

Outros Serviços 1.214 4.514 5.712 -73% -21% 

Total 1.995.872 1.345.573 1.314.875 48% 2% 

 

Das rubricas que apresentaram maior acréscimo em valor foram destacam-se as 

relativas a rendas e alugueres, cujo aumento decorreu da necessidade de arrendar 

novas frações para acomodar o aumento de trabalhadores previsto para 2021 e 2022.  

Na rubrica de trabalhos especializados, que aumentou 28% em relação ao ano anterior, 

inclui-se também a aquisição de serviços para a realização de projeto de arquitetura 

para adequação das instalações às necessidades da ERS. Destaca-se, igualmente, o 

aumento nas rubricas de “deslocações e estadas” e “combustíveis”, em 64% e 60%, 

respetivamente, face ao ano anterior, que decorreu do aumento do número de ações de 

fiscalização, face a 2020. O aumento na rúbrica “honorários” encontra-se associado à 

necessidade de se proceder à contratação de serviços especializados em áreas vitais 
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para a ERS e para o processo de transformação digital que pretende operar, 

designadamente na área das tecnologias de informação no âmbito dos projetos SAMA 

em curso. 

Situação Financeira 

Apresenta-se de seguida a evolução comparativa da situação financeira da ERS nos 

últimos três anos. 

Tabela 31 – Evolução do balanço 

 2021 2020 2019 
Variação % 

2021/2020 2020/2019 

ATIVO 

Investimentos 951.957 940.004 1.053.504 1% -11% 

Inventários 4.038 4.758 5.192 -15% -8% 

Devedores por transf. e subsídios 1.324.181 0 0 - - 

Clientes 901.022 1.628.856 1.630.979 -45% 0% 

Outras contas a receber 4.381.015 4.418.704 4.328.255 -1% 2% 

Diferimentos 48.166 36.112 34.449 33% 5% 

Disponibilidades 37.562.984 34.964.200 31.036.378 7% 13% 

TOTAL 45.173.365 41.992.634 38.088.756 8% 10% 

  

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Resultados Transitados 39.461.521 36.227.645 33.032.954 9% 10% 

Outras variações no património 
líquido 

1.385.560 0 0 - - 

Resultado Líquido do exercício 1.753.807 3.233.875 3.194.691 -46% 1% 

PASSIVO      

Fornecedores 0 67 8.619 -100% -99% 

Estados e outros entes públicos 128.648 153.149 0 -16% - 

Outras contas a pagar 2.443.829 2.377.897 1.852.491 3% 28% 

TOTAL 45.173.365 41.992.634 38.088.756 8% 10% 

 

Ativo 

O ativo da ERS ascendeu, no final de 2021, a 45.173.365 EUR, apresentando um 

acréscimo de 8% face a 2020. 
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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 e de devedores por transferências e subsídios. 

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. 

 

Capital Próprio 

A rubrica “Capital Próprio” apresentou, no final de 2021, um valor total de 42.600.888 

EUR, registando um acréscimo de 8% face ao ano transato. Este acréscimo deve-se ao 

valor da rubrica de outras variações no património líquido. 

Verificou-se um crescimento de 9% na conta de “Resultados Transitados”, resultante da 

aplicação do resultado do exercício de 2020. 

 

Passivo 

O passivo da ERS registou um aumento de 2% face a 2020, totalizando, no final de 

2021, o valor de 2.572.477 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 2021 previa-se uma receita de 9.743.727 EUR, e 

uma despesa do mesmo montante. 

O total da despesa realizada em 2021, que ascendeu a 6.747.022 EUR, foi financiado 

pela receita arrecadada, no valor de 9.301.611 EUR. 

Em 2021 decorreram projetos no âmbito do programa SAMA 2020, tendo a ERS 

orçamentado o valor de 421.562 EUR repartidos pela componente Fundo Social 

Europeu (358.328 EUR) e pela componente Orçamento de Estado (63.234 EUR). 
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No decurso do ano foram submetidas a aprovação da Entidade Coordenadora do 

Projeto despesas no valor global de 118.860 EUR, tendo a ERS sido reembolsada em 

82.896 EUR.  

Tabela 32 – Projetos de desenvolvimento cofinanciados 

Orçamentado 
Despesas apresentada ao 

Projeto 
Despesa passível de 

apoio pelo projeto 
Adiantamento de verbas 

pelo Projeto 

421.562€ 118.860 € 82.896 € 0 € 

 

Receita 

Conforme consta da tabela seguinte, as receitas cobradas atingiram o valor de 

9.301.611 EUR, com um grau de execução de 95% face ao previsto. 

Tabela 33 – Execução orçamental – receita 

Rubricas 

2020 2021 

Variação Receita 
cobrada 
líquida 

Orçamento 
corrigido 

Receita 
cobrada 
líquida 

Grau de 
execução 

Taxas Administrativas 8.718.136 9.070.149 8.934.076 98% 2% 

Juros de Mora 38.363 75.000 65.686 88% 71% 

Multas e penalidades 211.301 240.000 218.880 91% 4% 

Transferências Correntes 7.576 358.328 82.896 -   

Vendas e Prestações de Serviços 0 150 0 0%   

Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

165 100 73 -   

Total 8.975.541 9.743.727 9.301.611 95% 4% 

Saldo de gerência anterior 30.902.383 34.471.526 34.471.526 100% 12% 

Total 39.877.924 44.215.253 43.773.137 99% 10% 

 

O orçamento para 2021 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 administrativas no montante de 8.934.076 EUR – o 

que representou 98% do total da receita cobrada –, provenientes de taxas de registo e 

de contribuições regulatórias. 
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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 – serviço da IGCP – desde 2006. 

Esta rede, 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 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 2021 foram cobrados juros de mora 

no valor de 65.686 EUR. Em 2021, a ERS cobrou o valor de 218.880 EUR 

correspondente 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 6.747.022 EUR 

o que, face à previsão feita pela ERS, de 9.743.727 EUR correspondeu a um grau de 

execução de 69%, o que correspondeu a um aumento de 25% face ao ano anterior. 

Este grau de execução da despesa face ao valor orçamentado corrigido deveu-se 

designadamente a: 

• necessidade de definição de prazos de fornecimento de bens mais alargados do 

que o desejável em alguns procedimentos de contratação pública, por 

indisponibilidade de matérias-primas em consequência da pandemia de COVID-

19; 
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• impossibilidade de celebração de contratos, decorrente da incapacidade dos 

fornecedores manterem as propostas apresentadas, por limitações de recursos 

humanos na área das tecnologias de informação; 

• não priorização da aquisição das viaturas previstas no orçamento, fruto da 

adaptação do plano de fiscalizações ao contexto da pandemia;  

• demora nos procedimentos conducentes à contratação de novos trabalhadores 

previstos para o ano de 2021; 

• limitações decorrentes da situação de saúde pública, que se manteve desde 

2020, designadamente no que se refere à realização de ações de fiscalizações 

e à promoção de eventos e sessões presenciais, dirigidos a utentes e 

prestadores de cuidados de saúde. 

Tabela 34 – Execução orçamental – despesa 

Rubricas 

2020 2021 

Variação Despesa 
paga 

Orçamento 
corrigido 

Despesa 
paga 

Grau de 
execução 

Despesas com pessoal 3.476.669 5.473.701 4.111.980 75% 18% 

Aquisição de bens e serviços 997.435 2.320.300 1.633.684 70% 64% 

Juros e outros encargos 13.993 17.000 14.108 83% 1% 

Transferências correntes 511.998 545.317 536.481 98% 5% 

Outras despesas correntes 0 251.999 17.164 7% - 

Aquisição de bens de capital 409.074 1.135.410 433.605 38% 6% 

Total 5.409.169 9.743.727 6.747.022 69% 25% 

 

Destaca-se, em termos de distribuição por rubricas, que, do valor total da despesa, 61% 

correspondeu a despesas com pessoal, 24% à aquisição de bens e serviços, 8% a 

transferências correntes, e 6% 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 
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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 17 – Modelo de contabilidade de gestão 

 

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 dos setores privado, cooperativo e social. 

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 de 2021.  

A situação pandémica veio tornar ainda mais premente a abordagem da supervisão 

assente no risco e precipitou a sua adoção, em várias das áreas de intervenção da ERS. 
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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.  

Neste contexto, em 2021 foi criado um Grupo de Trabalho para proceder à 

implementação do modelo de supervisão pelo risco e à atualização do sistema nacional 

de classificação de estabelecimentos, quanto à sua qualidade global, coordenando a 

execução de todos os projetos em curso e a atividade das várias unidades orgânicas da 
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ERS com o novo paradigma de intervenção regulatória e com o modelo de supervisão 

pelo risco aprovado. 

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 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. 

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 ainda é 

manifestamente insuficiente, quer em dimensão, quer em multidisciplinaridade, sendo 

premente adequá-la às necessidades da ERS. Por esse motivo, a ERS instaurou vários 

processos de recrutamento de trabalhadores em 2021, nomeadamente para os cargos 

de direção ou equiparados, cuja designação por concurso passou a ser obrigatória, nos 

termos do disposto na LQER, com a redação da Lei n.º 12/2017, de 2 de maio. 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 janeiro de 2021, a mudança de carreira de um 

conjunto de trabalhadores, conforme acima exposto.  
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6.2. Implicações relevantes para 2022 

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 TMRG 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 continuará a dedicar 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 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 venham 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, a ERS irá continuar a implementar e reforçar o caráter preventivo da 

sua intervenção, assente na análise de risco e na identificação precoce de eventuais 

problemas relacionados com a segurança e a qualidade dos cuidados prestados, bem 

como, proceder à atualização do sistema nacional de classificação de estabelecimentos, 

quanto à sua qualidade global, coordenando a execução de todos os projetos em curso 

e a atividade das várias unidades orgânicas da ERS com o novo paradigma de 

intervenção regulatória e com o modelo de supervisão pelo risco. 

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 
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resposta a novos desafios num enquadramento económico e social que se antevê 

particularmente difícil.  

 

Porto, 18 de março de 2022 

 

 

 

  

A Presidente do Conselho de Administração 
 

 
 
 

(Sofia Nogueira da Silva) 
 
 

O Vogal 
 

 
 
 

     (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 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 2021 a ERS dispunha de 98 trabalhadores. 
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Os valores mencionados no presente anexo encontram-se expressos em euros (com 

arredondamento à unidade) e referem-se ao período contabilístico do ano de 2021. 

 

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 

2021 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 2021 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 apresentou o valor 37.562.984 EUR, 

desagregando-se conforme a tabela abaixo. 

Conta  Valor  

Caixa 21 

Depósitos à ordem 37.562.963 

Depósitos à ordem no Tesouro 37.562.963 

Depósitos bancários à ordem 0 

Depósitos a prazo 0 

Depósitos consignados 0 

Depósitos de garantias e cauções 0 

Total de caixa e depósitos 37.562.984 

 

A ERS apenas tem conta bancária aberta na Agência de Gestão da Tesouraria e da 

Dívida Pública - IGCP, E.P.E., uma vez que está sujeita ao princípio da Unidade de 
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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. 

 

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 de perdas por imparidade 

acumuladas, conforme as NCP 3 e 5. Considera-se como custo de aquisição o preço de 

compra adicionando as 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 médio. 

A rubrica de CMVMC reflete o custo pela sua utilização de consumo interno. 
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Clientes e outras contas a receber 

As dívidas de terceiros são registadas ao custo amortizado menos imparidades 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. 

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 amortizado. 

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. 
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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”, “Outras contas 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). 

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. 
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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 dispêndio de recursos internos, e quando 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. 
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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 

fixos tangíveis, intangíveis e outros ativos de longo prazo, recebimentos de subsídios 

não reembolsáveis para investimento 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. 

 

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. 
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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 2021 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 serem 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 

1.260.215 1.014.380 245.834 1.476.121 1.017.176 458.945 

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 1.260.215 1.014.380 245.834 1.476.121 1.017.176 458.945 
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A 31 de dezembro, os ativos intangíveis tinham um valor bruto de 1.476.121 EUR e as 

amortizações acumuladas tinham um valor de 1.017.176 EUR. O valor bruto inclui 

148.867 EUR de ativos intangíveis em curso.  

 

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 

245.835 67.040 2.796 0 310.079 

Propriedade industrial e 
intelectual 

0 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 0 

Ativos intangíveis em curso 0 148.867 0 0 148.867 

Total 245.835 215.907 2.796 0 458.946 

 

No exercício de 2021, as rubricas de ativos intangíveis foram incrementadas em 67.040 

EUR. Os movimentos ocorridos nas contas de amortizações totalizaram 2.796 EUR. 

 

3.2 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 67.040 0 67.040 

Propriedade industrial e intelectual 0 0 0 

Outros 0 0 0 

Ativos intangíveis em curso 148.867 0 148.867 

Total 215.907 0 215.907 
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No decurso do ano de 2021, foi adquirido software no valor global de 67.040 EUR. 

No âmbito projetos cofinanciados que se encontram a decorrer foram registados como 

em curso os encargos já suportados com a aquisição de bens de ativo intangível. 

 

3.2 B - Ativos intangíveis – Diminuições 

No exercício de 2021 não ocorreram diminuições. 

 

3.3. Variação de excedente de revalorização 

No exercício de 2021 não ocorreram reavaliações de bens do ativo intangível. 

 

3.4. 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 2021. 

 

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. 

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. 
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De acordo com o parágrafo 33 da NCP 5, os bens do ativo fixo tangível estão 

mensurados ao custo de aquisição menos 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 imparidade 

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 81.839 134.656 216.495 84.442 0 132.052  

Equipamento básico 40.171 30.552 9.619 41.583 31.183 0 10.400  

Equipamento de 
transporte 

181.934 130.576 51.358 181.934 145.127 0 36.807  

Equipamento 
administrativo 

1.599.076 1.130.668 468.408 1.621.755 1.331.461 0 290.294  

Equipamentos 
biológicos 

0 0 0 0 0 0 0  

Outros 148.256 118.128 30.129 148.850 125.391 0 23.459  

Ativos fixos 
tangíveis em curso 

0 0 0 0 0 0 0  

Total 2.185.933 1.491.763 694.169 2.210.617 1.717.605 0 493.012  
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5.2. Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período 

Rubricas Quantia 
escriturada 

inicial 

Variações 

Quantia 
escriturada 

final Adições 

Depreciações 
do 

período Diminuições 

Terrenos e Recursos Naturais 0 0 0 0 0 

Edifícios e outras construções 134.656 0 2.603 0 132.053 

Equipamento básico 9.619 1.412 631 0 10.400 

Equipamento de transporte 51.358 0 14.551 0 36.807 

Equipamento administrativo 468.408 22.679 200.793 0 290.294 

Equipamentos biológicos 0 0 0 0 0 

Outros 30.129 593 7.263 0 23.459 

Ativos fixos tangíveis em curso 0 0 0 0 0 

Total 694.169 24.684 225.842 0 493.012 

 

As adições ocorridas nas rubricas de ativos fixos tangíveis, no ano de 2021, foram no 

total de 24.684 EUR e corresponderam a bens adquiridos em estado de novo. 

 

5.2 A-Ativos fixos tangíveis – Adições 

Rubricas 

Adições 

Compra Locação 
financeira 

Outras Total 

Outros ativos fixos tangíveis         

Terrenos e Recursos Naturais 0   0   0   0   

Edifícios e outras construções 0   0   0   0   

Equipamento básico 1.412   0   0   1.412   

Equipamento de transporte 0   0   0   0   

Equipamento administrativo 22.679   0   0   22.679   

Equipamentos biológicos 0   0   0   0   

Outros 593   0   0   593   

Ativos fixos tangíveis em curso 0   0   0   0   

Total 24.684   0   0   24.684   

 

As adições ocorridas em 2021 totalizaram 24.684 EUR, e deveram-se à continuação da 

aquisição de novos bens, nomeadamente equipamento informático, motivada quer pela 

necessidade de adaptação da atividade da ERS ao contexto de epidemia SARS-CoV-2 

e à infeção epidemiológica por COVID-19, que continuou a compreender o exercício de 

funções em regime de teletrabalho no ano de 2021, quer à entrada de novos 

trabalhadores. 
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5.2 B-Ativos fixos tangíveis – Diminuições 

No ano de 2021 não ocorreram diminuições de bens do ativo fixo tangível. 

 

10. Inventários 

10.1 Inventários 

 Em 31 de dezembro de 2021 a rubrica “Inventários” apresentou a seguinte composição: 

Rubrica 
Quantia 

bruta 
Imparidades 
acumuladas 

Quantia 
recuperável 

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) 

Mercadorias - - - 

Matérias-Primas, subsidiárias e de 
consumo 

4.038 0 4.038 

Produtos acabados e intermédios - - - 

Subprodutos, desperdícios, resíduos e 
refugos 

- - - 

Produtos e trabalhos em curso - - - 

Total 4.038 0 4.038 

 

10.2 Inventários: Movimentos do período 

 

Rubrica 

Quantia 
escriturada 

inicial 

Movimentos do período 

Quantia 
escriturada 

final 
Compras 
Líquidas Consumos 

Variação 
nos 

inventários 
da 

produção 

Outras 
reduções 

inventários 

Outros 
aumentos 

inventários 

Mercadorias               

Matérias-Primas, subsidiárias e 
de consumo 

4.758 2.521 3.070 0 172 0 4.038 

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 4.758 2.521 3.070 0 172 0 4.038 

 

As compras líquidas apresentaram o valor de 2.521 EUR, e os consumos de 3.070 EUR. 

 

 

 



 

113 
 

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. 

• 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 2021, os rendimentos do período reconhecidos em resultados, e 

as quantias por receber, tiveram a seguinte composição. 
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Tipo de Rendimento 

Rendimentos do período 
reconhecidos em 

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 8.973.963 0 3.427.619 2.204.720 0  

Multas e outras penalidades 200.420 0 395.430 397.992 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 9.174.383 0 3.823.049 2.602.712 0  

 

15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

Existem em contencioso administrativo e tributário processos contra a ERS no valor de 

cerca de 71.000 EUR, mas dos quais não se esperam perdas. 

 

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 2021. 

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 2021, a ERS não teve aplicações financeiras. 
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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 utilizada a regra 

fiscal para o cálculo destas imparidades. 

No ano de 2021 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 existência 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 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 a adotado foi transferir estas dívidas 

para clientes de cobrança duvidosa e calcularam-se as imparidades. 
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• 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; 

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. 
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Descrição 

2021 

Valor bruto 
Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Valor líquido 

Saldos Ativos:       

Clientes correntes:       

Clientes conta corrente 679.845 0 679.845 

Clientes Títulos a receber    

Clientes títulos a descontar    

Clientes cobrança duvidosa 1.922.867 1.701.689 221.178 

Total 2.602.712 1.701.689 901.023 

 

Perdas por imparidade 2021 2020 

Saldo a 1 de janeiro 2.194.192   2.254.769 

Aumento 54.382   - 

Reversão    60.577 

Regularizações -546.885   - 

Total 1.701.689   2.194.192 

Da tabela acima verificou-se que apesar de ter havido um reforço das imparidades no 

valor de 54.382 EUR, o saldo de clientes com perdas por imparidades acumuladas 

diminuiu em 492.503 EUR.  

Não obstante o reforço das imparidades no ano de 2021, a ERS tem empreendido 

esforços para recuperação da dívida, nomeadamente através do envio para execução 

fiscal das notas de liquidação em mora há mais de 60 dias e regularização das contas 

correntes de clientes. Certo é que, existe um elevado volume de situações que 

culminaram com a anulação da dívida e não com o seu pagamento à ERS, 

designadamente por cessação de atividade de entidades com valores em dívida, o que 

prejudica os resultados relativos às imparidades, não evidenciando o esforço 

efetivamente realizado pela ERS para sua recuperação.  

Salienta-se ainda que a ERS prevê que o cálculo das imparidades seja efetuado 

automaticamente pelo software Primavera até ao final do ano de 2022. 

 

Outras Contas a receber 

Esta conta engloba os rendimentos de 2021 que serão recebidos previsivelmente no 

ano de 2022. 
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Descrição 2021 

Acréscimos de rendimentos 4.381.015 

Total 4.381.015 

 

c) Passivos Financeiros mensurados ao custo amortizado 

Outras Contas a Pagar 

Descrição 2021 2020 

Remunerações a liquidar 554.217 493.013 

Transferências para a AdC 1.103.273 1.081.656 

Coimas a entregar ao Estado – 60% 740.175 738.877 

Outros acréscimos de gastos 45.238 63.134 

Outros Credores 927 1.218 

Total 2.443.830 2.377.898 

 

Esta conta engloba as rubricas de encargos de 2021 que serão pagos, 

previsivelmente, no ano de 2022. O valor das “Coimas a entregar ao Estado” apenas 

é entregue quando recebido dos clientes, estando também incluídas as 

transferências do Tribunal das coimas que estão a ser pagas em prestações. 

 

Estado e outros entes públicos  

A 31 de dezembro de 2021 a conta “Estado e outros entes públicos” apresentava um 

saldo credor de 128.648 EUR relativo às retenções na fonte, em sede de IRS, das 

remunerações auferidas pelos colaboradores no mês de dezembro, e correspondentes 

contribuições para os sistemas de proteção social.  

 

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 de organização e admissão, prestação e disciplina no trabalho. São 

ainda incluídas aqui as contribuições para a Segurança Social e para a Caixa Geral de 
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Aposentações, de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação 

aplicável. O valor dos benefícios aumentou 9%, como resulta da tabela infra: 

 

Descrição 2021 2020 

Remuneração dos órgãos sociais 280.794 308.988 

Remunerações do pessoal 2.890.497 2.596.660 

Encargos sobre remunerações 722.777 663.287 

Seguros 25.198 22.131 

Outros gastos com pessoal 144 0 

Total 3.919.411 3.591.066 

 

 

23. Fornecimentos e Serviços Externos 

 
As despesas em fornecimentos e serviços, foram superiores em 48% às ocorridas em 

2020, tendo-se repartido de acordo com o descrito na tabela seguinte:  

 

Conta Descrição 2021 2020 

6218 Tecnologias de informação e comunicação 0 33 

6221 Trabalhos especializados 782.902 541.106 

6222 Publicidade comunicação e imagem 975 12.539 

6223 Vigilância e segurança 17.137 18.757 

6224 Honorários 191.110 38.305 

6226 Conservação e reparação 174.012 87.308 

6229 Outros serviços especializados 16.003 85.651 

6231 Peças ferramentas e utensílios de desgaste rápido 12.666 3.970 

6232 Livros e documentação técnica 2.808 1.339 

6233 Material de escritório 5.205 7.197 

6234 Artigos para oferta e de publicidade e divulgação 6.186 0 

6236 Artigos de higiene e limpeza vestuário e artigos pessoais 5.717 7.264 

6237 Medicamentos e artigos para a saúde 1.870 0 

6239 Outros materiais 10.047 3.121 

6241 Eletricidade 37.745 31.637 

6242 Combustíveis e lubrificantes 2.806 1.751 

6243 Água 1.475 2.477 

6251 Deslocações e estadas 11.170 6.775 

6259 Outros 0 30 

6261 Rendas e alugueres 385.740 207.179 

6262 Comunicação 293.564 240.341 

6263 Seguros 8.439 10.350 

6265 Contencioso e notariado 251 0 

6266 Despesas de representação dos serviços 61 0 

6267 Limpeza higiene e conforto 26.769 33.962 

6269 Outros serviços 1.214 4.481 

      Total 1 995 872   1.345.573 
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O aumento verificado nas despesas de fornecimentos e serviços deve-se, 

designadamente, à celebração de contratos no âmbito dos projetos cofinanciados em 

curso, ao arrendamento de dois novos espaços e necessidade da sua adequação às 

necessidades da ERS, ao alargamento do datacenter do 1.º piso, ao incremento do 

número de ações de fiscalização realizadas durante o ano 2021, à celebração de 

contratos de manutenção relativos aos sistemas de informação, e à contratação de 

prestadores de serviços e empresas de consultoria nas diversas áreas de atuação da 

ERS. 

 

24. Outros Gastos e Perdas 

Compreende, essencialmente, as quantias reembolsadas aos prestadores de cuidados 

de saúde relativas às taxas cobradas em períodos anteriores, às regularizações 

referidas no ponto 18 deste Anexo (762.373 EUR) e à previsão dos valores a transferir 

para a Autoridade da Concorrência (558.098 EUR). 

 

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. A rubrica de “outros rendimentos e 

ganhos” dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 apresentou a 

seguinte distribuição. 

Rubrica 2021 2020 

Juros de Mora 63.482   40.754   

Ganhos em inventários  0  0 

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros  0  0 

Correções relativas a períodos anteriores 16.500    0 

Total 79.982   40.754   

 

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 2020 foram transferidos para resultados transitados, 

nos termos do estipulado no n.º 5 do artigo 38.º dos estatutos da ERS. 
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Rubrica 
Saldo 
Inicial 

Movimentos no 
exercício Saldo Final 

Aumento Diminuição 

Resultados transitados 36.227.645 3.233.876 0 39.461.521 

Total 36.227.645 3.233.876 0 39.461.521 

 

27. Projetos de Desenvolvimento Cofinanciados 

No âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, a ERS tem 

em curso três projetos de desenvolvimentos cofinanciados pelo fundo social europeu. 

 

Código Concurso Operação Valor do projeto Valor Elegível 
Apoio Total  
Aprovado 

POCI-62-2019-20 POCI-05-5762-FSE-000389 693.971 464.961 395.217 

POCI-62-2019-01 POCI-05-5762-FSE-000205 297.517 199.336 169.436 

POCI-62-2019-04 POCI-05-5762-FSE-000257 1.000.000 1.000.000 850.000 

 

Os subsídios, não reembolsáveis, destinam-se a custear gastos suportados com a 

aquisição/desenvolvimento de bens de ativo intangível pelo que foram reconhecidos, na 

fase da sua aprovação, como componente do capital próprio. 

 

Rubrica Saldo Inicial 

Movimentos no 
exercício Saldo Final 

Aumento Diminuição 

Transferências e subsídios para aquisição de 
ativos depreciáveis 

0 1.414.653 29.092 1.385.561 

Total 0 1.414.653 29.092 1.385.561 

 

Aos valores inicialmente reconhecidos foram diminuídos para cobrir os encargos 

reconhecidos em Fornecimentos e Serviços Externos em 2021 (21.517 EUR) e 2020 

(7.576 EUR) e relacionados com os projetos. 

De acordo com o normativo contabilístico, esses valores foram registados na conta 75 

“Transferências e subsídios correntes obtidos”. 
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A conta de “devedores por transferências e subsídios” foi diminuída em 90 471 EUR 

em resultado das transferências obtidas até 31de dezembro de 2021. 

 

Rubrica 
Saldo 
Inicial 

Movimentos no 
exercício 

Saldo 
Final 

Aumento Diminuição 

Outros devedores e credores por 
transferências e subsídios 

0 1.414.653 90.471 1.324.182 

Total 0 1.414.653 90.471 1.324.182 

 

 

28. 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: 2021 EURO

Balanço em 31 de dezembro de 2021

Notas 31/12/2021 31/12/2020

Ativos fixos tangíveis 5 493 011,59 694 169,37

Propriedades de investimento  0,00 0,00

Ativos intangíveis 3 458 945,69 245 834,32

Participações financeiras  0,00 0,00

Acionistas / sócios / associados 0,00 0,00

Outros ativos financeiros  0,00 0,00

Subtotal 951 957,28 940 003,69

Inventários 10 4 038,34 4 757,93

Ativos biológicos  0,00 0,00

Devedores por transferências e subsídios 27 1 324 181,19 0,00

Devedores por empréstimos bonificados  0,00 0,00

Clientes, contribuintes e utentes 18 901 022,34 1 628 855,94

Estado e outros entes públicos  0,00 0,00

Outras contas a receber 18 4 381 015,17 4 418 703,75

Diferimentos 48 166,04 36 111,68

Ativos financeiros detidos para negociação  0,00 0,00

Outros ativos financeiros  0,00 0,00

Caixa e depósitos 1.2 37 562 984,15 34 964 200,71

Subtotal 44 221 407,23 41 052 630,01

Total do ativo 45 173 364,51 41 992 633,70

Património Líquido

Património/Capital   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 39 461 520,53 36 227 645,35

Ajustamentos em ativos financeiros  0,00 0,00

Excedentes de revalorização  0,00 0,00

Outras variações no Património Líquido 27 1 385 560,31 0,00

Resultado líquido do período 26 1 753 806,52 3 233 875,18

 

    Total do património líquido 42 600 887,36 39 461 520,53
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

Outras contas a pagar 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00

 

Credores por transferências e subsídios concedidos  0,00 0,00

Fornecedores 0,00 66,53

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes  0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 18 128 647,74 153 149,18

Financiamentos obtidos  0,00 0,00

Fornecedores de investimentos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 18 2 443 829,41 2 377 897,46

Diferimentos  0,00 0,00

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Subtotal 2 572 477,15 2 531 113,17

Total do Passivo 2 572 477,15 2 531 113,17

Total do património Líquido e do passivo 45 173 364,51 41 992 633,70

  Passivo corrente

ATIVO

Ativo não corrente

 Ativo corrente

PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

  Passivo não corrente

O Conselho de Administração 

________________________________________________ 

O Contabilista Certificado 

_________________________________________________ 
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Entidade Reguladora da Saúde

Exercício: 2021 EURO

Demonstração dos Resultados por naturezas do período findo em 31 de dezembro de 2021

Código de Contas Notas

2021 2020

70 Impostos, contribuições e taxas 14 9 174 382,62 9 387 235,68

71 Vendas 0,00 0,00

72 Prestações de serviços 0,00 0,00

75 Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 27 21 516,53 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 -3 069,52 -1 342,14

62 Fornecimentos e serviços externos 23 -1 995 872,33 -1 345 573,03

63 Gastos com pessoal 19 -3 919 410,53 -3 591 065,81

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 -54 382,31 60 576,77

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 79 982,28 40 573,46

68 Outros gastos e perdas 24 -1 320 642,14 -1 083 222,92

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 1 982 504,60 3 467 182,01

64-761 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 3, 5 e 18 -228 637,41 -233 306,83

654+655+656-7624-7625-7626 Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) 1 753 867,19 3 233 875,18

79 Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

69 Juros e gastos similares suportados -60,67 0,00

Resultado antes de impostos 1 753 806,52 3 233 875,18

812 Impostos sobre o rendimento 0,00 0,00

Resultado liquido do periodo 1 753 806,52 3 233 875,18

Exercícios
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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 as Demonstrações Orçamentais têm como objetivos 

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 2021. 

 

1. Alterações Orçamentais da Receita 

Fonte Programa Económica Descrição 
Tip
o 

Previsões  
Iniciais 

Inscrições 
/ 

Reforços 

Diminuições 
/ 

Anulações 

Previsões 
Corrigidas 

513 012020 1601030178 
Na posse serviço - 

Receitas Próprias 
M 0 34.471.526 0 34.471.526 

513 012020 0401990878 
Rec. próprias - 

Taxa de regulação e 
supervisão 

P 9.007.015 0 100 9.006.915 

513 012020 0402010178 
Rec. próprias - 

Juros de mora 
P 15.000 60.000 0 75.000 

513 012020 0402990178 
Rec. próprias -

Multas e penalid. 
Tributárias 

P 300.000 0 60.000 240.000 

513 012020 1501010115 
Rec. próprias-

RNAP / Org. Min. 
Saúde 

P 0 100   0   100   

Total: 34.531.626   60.100     
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No decurso do ano de 2021, foram efetuadas alterações permutativas da receita que 

totalizaram 60.100 EUR. As modificações, que não alteraram os montantes globais do 

orçamento, visaram reforçar rubricas orçamentais cujas receitas efetivas ultrapassaram 

as previsões iniciais. 

A alteração modificativa correspondeu à incorporação do saldo de gerência transitado 

do ano de 2020. 

 

2. Alterações Orçamentais da Despesa 

Fonte Programa Económica Descrição Tipo 
Dotações  

Iniciais 

Alteração  
Orçamental 

Reforço 

Alteração  
Orçamental 
Anulação 

Dotações  
Corrigidas 

513 012020 010104A0 C.I.T - Pessoal em Funções P 3.057.103 0 250.000 2.807.103 

513 012020 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença P 146.514 250.000 0 396.514 

513 012020 010305A0.A0 Caixa Geral de Aposentações P 70.760 1.070 0 71.830 

513 012020 010305A0.B0 Segurança Social P 905.457 0 1.070 904.387 

513 012020 020102 Combustíveis e lubrificantes P 30.000 0 10.000 20.000 

513 012020 020104  Limpeza e higiene P 1.000 0 800 200 

513 012020 020107 Vestuário e artigos pessoais P 4.000 0 4.000 0 

513 012020 020108A0 Papel P 10.000 0 7.500 2.500 

513 012020 020108C0 Outros P 20.000 0 6.270 13.730 

513 012020 020117 Ferramentas e utensílios P 0 1.500 0 1.500 

513 012020 020121 Outros bens P 15.000 3.500 8.000 10.500 

513 012020 020203 Conservação de bens P 55.000 0 32.500 22.500 

513 012020 020204C0 Outros P 250.000 191.885 15.000 426.885 

513 012020 020209D0 Comunicações Móveis P 15.282 0 200 15.082 

513 012020 020209F0 Outros Serviços de Comunicações P 75.000 200 0 75.200 

513 012020 020213 Deslocações e estadas P 90.000 0 70.000 20.000 

513 012020 020214B0 Serviços de natureza jurídica P 20.000 0 15.000 5.000 

513 012020 020215B0 Outras P 70.000 0 10.000 60.000 

513 012020 020217C0 Outra P 15.000 0 7.500 7.500 

513 012020 020219A0B0 Outros P 0 12.770 0 12.770 

513 012020 020219C0 Outros P 30.000 12.500 0 42.500 

513 012020 020220A0A0 Desenvolvimento Software P 350.000 49.500 0 399.500 

513 012020 020220A0C0 Outros P 0 135.500 31.000 104.500 

513 012020 020220E0 Outros P 350.000 51.000 0 401.000 

513 012020 020225 Outros serviços P 40.000 60.000 0 100.000 

513 012020 040802C0 Estágio profissional ao abrigo DL 66/2011 P 26.000 0 17.164 8.836 

513 012020 060201 Impostos e taxas P 200 17.164 0 17.364 

513 012020 070106 Material de transporte P 80.000 0 80.000 0 

513 012020 070107B0.C0 Outros P 110.000 237.500 50.000 297.500 

513 012020 070108B0.B0 Outros P 925.860 0 461.885 463.975 

513 012020 070109B0.B0 Outros P 30.000 70.000 375 99.625 

513 012020 070110B0.B0 Outros P 30.000 375 25.000 5.375 

513 016096 020104 Limpeza e higiene P 0 800 800 0 

513 016096 020121 Outros bens P 0 8.800 0 8.800 

      Total:   0 1.104.064 1.104.064  

 

As alterações permutativas da despesa, no valor total de 1.104.064 EUR, dotaram as 

rubricas com valores que permitiram cobrir as despesas realizadas. 
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3. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos 

A ERS tem em curso projetos de investimento cofinanciados, no âmbito do SAMA 2020, 

com periodicidade plurianual. 

Designação Projeto 
Data. 
Inicio 

Data Fim 
Valor do 
projeto 

Valor 
Elegível 

Apoio Total  
FSE 

Apoio 
Recebido 

Apoio 
a Receber 

POCI-05-5762-FSE-000205 27/12/2019 30/09/2022 297 517 € 199 336 € 169 436 € 90 471 € 78 965 € 

POCI-05-5762-FSE-000257 01/12/2020 30/11/2022 1 000 000 € 1 000 000 € 850 000 € 0 € 850 000 € 

POCI-05-5762-FSE-000389 28/04/2021 30/06/2023 693 971 € 464 961 € 395 217 € 0 € 395 217 € 

 

Aquando da elaboração do orçamento de 2021, tinham sido aprovados os projetos: 

• POCI-05-5762-FSE-000205, designado por “Previsão do Comportamento na 

Saúde - Criação de modelos de seguimento de comportamentos de utentes e 

prestadores de cuidados de saúde pela aplicação de modelos de inteligência artificial 

(IA)”, cofinanciado em 169.436 EUR pelo Fundo Social Europeu. 

• POCI-05-5762-FSE-000257, designado por “ERS 2.0”, no montante global de 

1.000.000 EUR e cofinanciado em 850.000 EUR pelo Fundo Social Europeu. 

No ano de 2021 foi ainda aprovado o projeto com a referência POCI-05-5762-FSE-

000389, cofinanciado em 395.217 EUR pelo Fundo Social Europeu. 

Os valores totais previstos de cofinanciamento no ano de 2021 foram inscritos na rúbrica 

06.09.01, totalizando 421.562 EUR. 

No decurso do ano foram submetidas a aprovação da Entidade Coordenadora despesas 

no valor global de 118.860 EUR, tendo sido reembolsado o valor de 82.896 EUR. 

Orçamentado 
Despesas 

apresentada ao 
Projeto 

Despesa passível de 
apoio pelo projeto 

Adiantamento de 
verbas pelo Projeto 

421 562€ 118 860 € 82 896 € 0 € 

 

Não decorreram pagamentos antecipados nem os montantes totais dos projetos foram 

alterados. 

Designação 
Projeto 

(3) 

Data Pagamentos 

Modificação 
(+ / -) 

(13) = (7) - (6) 
Inicio 

(4) 
Fim 
(5) 

2021 Períodos seguintes 

Dotação 
Atual 

(6) 

Dotação 
Corrigida 

(7) 

2022 
(8) 

2023 
(9) 

2024 
(10) 

2025 
(11) 

Outros 
(12) 

POCI-05-5762-FSE-000205 27/12/2019 30/09/2022 169 436 € 169 436 € - - - - - 0 € 

POCI-05-5762-FSE-000257 01/12/2020 30/11/2022 850 000 € 850 000 € - - - - - 0 € 

POCI-05-5762-FSE-000389 28/04/2021 30/06/2023 395 217 € 395 217 € - - - - - 0 € 
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4. Operações de Tesouraria 

Na tabela seguinte apresentam-se os movimentos ocorridos nas contas de operações 

de tesouraria, no ano de 2021. 

Código  
Contas 

Designação 
Saldo  
Inicial 

Recebimentos Pagamentos 
Saldo 
Final 

71 
Recebimentos de operações de 
tesouraria 

492.676   366.912     859.587   

72 
Pagamentos de operações de 
tesouraria 

    322.717   322.717   

Total 536.870   

 

No exercício dos seus poderes sancionatórios, e no que se refere 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 45 contratos administrativos de valor superior a 5.000 EUR celebrados no ano de 

2021, 36 corresponderam a aquisições de bens e prestações de serviços e nove a 

aquisições de bens de equipamentos, conforme descrito na tabela seguinte.  

Entidade 

Contrato 

Pagamentos 
no período 
(Valores 
c/IVA) 

Pagamentos 
acumulados  
(Valores 
c/IVA) 

Objeto Data 
Preço  
Contratual 

Preço  
Contratual  
c/ IVA 

Trabalhos  
Normais 

Trabalhos  
Normais 

Grupo 8 - Vigilância e 
Prevenção Eletrónica, SA 

Aquisição de serviços de 
vigilância humana e de 
ligação a central de 
receção e monitorização de 
alarmes 

03/02/2021 13.440 16.531 13.776 13.776 
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REPSOL PORTUGUESA, 
LDA 

Fornecimento de 
combustíveis rodoviários 
(gasóleos), em postos de 
abastecimentos públicos 
em Portugal Continental 

09/09/2021 25.000 30.750 874 

874 

Ribeirinho Soares- Centro 
de Projetos de 
Construção, Lda 

Aquisição de serviços de 
elaboração de projeto e 
assistência técnica às 
obras nas instalações da 
ERS. 

21/04/2021 51.850 63.776 47.832 47.832 

NOS Comunicações  

Renovação do contrato de 
Enterprise Agreement 
Subscription (EAS) da 
Microsoft relativo ao 
Office365 

22/12/2021 50.429 62.028 48.908 48.908 

Euromex - Facility 
Services, Lda  

Aquisição de serviços de 
limpeza para as 
instalações da Entidade 
Reguladora da Saúde 

30/09/2021 24.960 30.701 2.558 2.558 

Inetum Tech Portugal, 
S.A. 

Aquisição de serviços para 
constituição de uma equipa 
externa de Steering 
Committee 

18/11/2021 55.090 67.761 0 0 

TELLES DE ABREU E 
ASSOCIADOS - SOC DE 
ADVOGADOS SP RL 

Aquisição de serviços 
jurídicos em matéria de 
Direito do Trabalho 

04/03/2021 19.200 23.616 19.680 19.680 

Anjos & Associados - 
SROC, Lda. 

Aquisição de serviços de 
apoio à gestão 
contabilística e financeira 
da ERS 

24/08/2021 48.000 59.040 3.586 3.586 

Primavera Business 
Software Solutions, S.A. 

Renovação do contrato de 
continuidade das licenças 
de software do ERP 
Primavera (Continuity 
Software Agreement - 
CSA) 

16/11/2021 6.880 8.463 8.463 8.463 

Primavera Business 
Software Solutions, S.A. 

Renovação do contrato de 
serviços de suporte técnico 
e manutenção no âmbito 
das aplicações do software 
ERP Primavera 

18/11/2021 86.774 106.732 0 0 

Primavera Business 
Software Solutions, SA 

Aquisição de licenciamento 
para os módulos de 
Software para Gestão de 
Contratos, CCP - Controlo 
de Limites Legais e Fluxo 
de Caixa 

11/05/2021 9.694 11.923 8.694 8.694 

RH NORTE - Recursos 
Humanos, Lda. 

Aquisição de serviços de 
assessoria técnica ao 
concurso de recrutamento 
e seleção de dirigentes 

04/06/2021 34.449 42.372 25.423 25.423 

Nautilus, S.A. 

Fornecimento e montagem 
de mobiliário de escritório 
para as instalações da 
ERS 

29/12/2021 68.160 83.837 0 0 

Maxiglobal – 
Equipamentos e Serviços 
de Informática, S.A. 

Renovação do contrato de 
manutenção da Unidade 
Ininterrupta de Energia 
(UPS), UPS1 Riello, do 
Datacenter 

26/11/2021 10.300 12.669 0 0 

Maxiglobal – 
Equipamentos e Serviços 
de Informática, S.A. 

Aquisição de uma solução 
Micro Datacenter, 
melhorias no Datacenter, 
extinção de incêndio, 
climatização e UPS 

20/08/2021 39.980 49.176 49.176 49.176 
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BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION. 

Aquisição de serviços de 
renovação de certificação 
do sistema de gestão da 
qualidade, pela norma NP 
EN ISO 9001:2015 

19/04/2021 4.124 5.073 2.491 2.491 

JUSTBIT - SERVICOS 
DE 
TELECOMUNICACOES 
E GESTAO INDUSTRIAL 

Aquisição de serviços de 
manutenção para 3 
unidades do sistema Smart 
Package Rittal 

17/12/2021 17.850 21.956 0 0 

TBP - Consultoria e 
Gestão de Arquivo, Lda. 

Prestação de serviços de 
conceção do sistema 
arquivo da ERS 

12/04/2021 14.210 17.478 15.122 15.122 

RMC - Tecnologias de 
Informação, Lda. 

Aquisição de serviços de 
desenvolvimentos a 
implementar no SRER, 
para melhoria de 
funcionalidades da 
plataforma 

23/12/2021 73.739 90.699 27.210 27.210 

RICOH PORTUGAL 
UNIPESSOAL, S.A. 

Aquisição de duas 
impressoras multifunções 
com contrato de 
manutenção 

11/01/2021 17.581 21.624 14.020 14.020 

Stomachion, Lda  

Aquisição de serviços de 
consultoria clínica por um 
profissional licenciado em 
medicina 

30/07/2021 13.800 13.800 6.500 6.500 

Ubiquity Technology Lda  

Aquisição de serviços de 
manutenção para o SRER, 
SGREC e App Móvel, em 
regime de bolsa de horas 

29/12/2021 74.934 92.169 88.954 88.954 

Ubiquity Technology, Lda  

Aquisição de serviços de 
desenvolvimento de novas 
funcionalidades no SRER, 
com o objetivo de 
concretizar a notificação 
eletrónica da dívida 

03/11/2021 17.134 21.074 21.074 21.074 

Ubiquity Technology, Lda  

Aquisição de serviços de 
manutenção para o SRER, 
SGREC e App Móvel em 
regime de Bolsa de Horas. 

09/06/2021 73.999 91.019 90.058 90.058 

Ubiquity Technology, Lda  

Aquisição de serviços 
informáticos para 
realização de alterações no 
SRER relativas à 
suspensão COVID-19 

20/05/2021 7.788 9.579 9.579 9.579 

GONKSYS, S.A. 

Aquisição de serviços para 
realização de uma auditoria 
externa às Tecnologias de 
Informação da ERS 

01/06/2021 49.472 60.851 60.851 60.851 

GONKSYS, S.A. 

Contrato de Manutenção 
da Firewall, Controladoras 
WIFI e Controlo de 
Acessos das Salas 
Técnicas 

23/04/2021 16.069 19.764 3.843 3.843 

DTS-Sociedade Açoreana 
de Desenvolvimento de 
Tecnologias e Serviços, 
S.A. 

Aquisição de serviços para 
manutenção e resolução 
de incidentes nas 
plataformas informáticas de 
suporte ao SINAS 

03/09/2021 18.000 22.140 5.535 5.535 

IMBS- Integrated 
Management Business 
Solutions, Lda. 

Aquisição de uma solução 
de Business Intelligence 
(BI) 

14/09/2021 63.867 78.556 27.465 27.465 

SYSCONNECT, LDA 

Aquisição de equipamentos 
informáticos, 
designadamente 
computadores portáteis e 
acessórios 

13/12/2021 12.199 15.005 0 0 



 

134 
 

SYSCONNECT, LDA 

Aquisição de equipamentos 
informáticos, 
designadamente 
computadores portáteis e 
acessórios 

19/07/2021 9.400 11.562 11.562 11.562 

WEKEEP, LDA. 

Aquisição de serviços de 
manutenção do 
equipamento Storage 
(armazém de dados) 
NetApp FAS2552A 

20/08/2021 15.684 19.291 15.599 15.599 

WEKEEP, LDA. 

Aquisição de serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva na Infraestrutura 
de redes e servidores 

30/07/2021 30.800 37.884 3.617 3.617 

WEKEEP, LDA. 

Contrato de Suporte e 
manutenção do Robot 
Backups, software de 
Backups Veeam e 
plataforma de virtualização 
VMware 

17/06/2021 13.040 16.039 1.485 1.485 

WEKEEP, LDA. 

Aquisição de serviços de 
manutenção dos 
equipamentos Ativos de 
Rede de Acesso (pisos) e 
Core (DataCenter) 

17/05/2021 8.200 10.086 4.862 4.862 

WEKEEP, LDA. 

Contrato de Manutenção 
da Unidade Ininterrupta de 
Energia (UPS), UPS1 
Riello do Datacenter 

11/05/2021 6.643 8.171 8.171 8.171 

B2DIGITAL - 
CONSULTORIA & 
PROJETOS, LDA. 

Aquisição de serviços para 
contratualização de uma 
equipa externa de Steering 
Committee 

09/03/2021 74.430 91.549 69.095 69.095 

SPCA - Sociedades de 
Advogados 

Aquisição de serviços de 
assessoria jurídica, para 
consultoria na área da 
contratação pública e 
contencioso  

19/01/2021 18.000 22.140 20.295 20.295 

IMD – Consultoria e 
Inovação, Lda. 

Aquisição de serviços de 
apoio à gestão do projeto 
de Inteligência Artificial 

07/07/2021 17.231 21.194 21.028 21.028 

Flowkey Lda  

Aquisição de serviços de 
consultoria na área de 
Tecnologias e Sistemas de 
Informação 

01/03/2021 62.100 76.383 58.917 58.917 

Pedro Miguel da Costa 
Azevedo Almeida 

Aquisição de serviços de 
consultoria clínica por um 
profissional licenciado em 
medicina dentária, inscrito 
na respetiva ordem 
profissional, para apoio ao 
Departamento do Utente 

01/09/2021 7.680 7.680 1.920 1.920 

Luís Leitão Marques Vale 
Lima 

Aquisição de serviços de 
assessoria jurídica 

31/08/2021 52.800 64.944 30.820 30.820 

Cláudia Patrícia 
Fernandes Baptista 

Aquisição de serviços na 
área da contratação 
pública, designadamente 
para tramitação dos 
procedimentos de 
contratação pública da 
ERS. 

05/05/2021 19.979 24.574 11.654 11.654 

Orlanda Filipa Jacinto e 
Simas 

Aquisição de serviços de 
análise e tratamento de 
bases de dados para o 
Departamento de Registo e 
Licenciamento e 
Departamento do Utente 

15/03/2021 19.979 24.574 18.431 18.431 
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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 0 0 0 0 18 774.101 18 377.113 36 1.151.215 

Locação ou aquisição de 
bens moveis 

0 0 0 0 6 205.168 3 34.155 9 239.323 

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, e pelo Decreto-Lei n.º 108/2021, 

de 7 de dezembro), o financiamento da 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 aquela Entidade, no valor de 536.481 EUR.  

Dora Patrícia Vilas Boas 
Esteves 

Aquisição de serviços de 
assessoria jurídica, 
designadamente, para 
tratamento de expedientes, 
de requerimentos de 
registo e de licenciamento, 
de pedidos de emissão de 
licença de funcionamento e 
elaboração de propostas 
de decisão de cessação 
oficiosa do registo no 
SRER da ERS 

15/02/2021 15.600 19.188 15.665 19.188 

Total     1.390.538 1.705.421 894.791 898.314 
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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. 

Tipo de 
Despesa 

Disposições 
Legais 

Finalida
de 

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 536.481 536.481 536.481 0 0 
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Anexo III – Balanço social 

1. Introdução 

Considerando que a ERS beneficia de autonomia 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 2021, 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 2021 continuou marcado pelo contexto pandémico 

provocado pelo vírus SARS-CoV-2. Considerando este contexto, os trabalhadores da 

ERS continuaram a exercer as suas funções em regime de teletrabalho, respeitando o 

exposto nos seguintes diplomas legais: Decreto-Lei n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro 

(regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República), 

Decreto-Lei n.º 25-A/2021 de 30 de março (prorroga o regime excecional e transitório 

de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da 

doença COVID-19 no âmbito das relações laborais), Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 74-A/2021 (altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19), Resolução do Conselho de Ministros n.º 

70-B/2021 (prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no 

âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19), Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho (altera as medidas aplicáveis em situação de 
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calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19), Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto (declara a situação de contingência no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19) e Resolução do Conselho de Ministros n.º 

157/2021, de 27 de novembro (declara a situação de calamidade no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19). 

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, Fiscal Único e Conselho Consultivo – e por quatro departamentos 

operacionais, duas unidades autónomas e três gabinetes autónomos, conforme 

organigrama que se apresenta. 

Figura 1 – Organigrama 
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3. Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2021, encontravam-se ao serviço 98 trabalhadores, distribuídos 

pelos diferentes grupos de pessoal – conforme se apresenta na figura 2 – a que 

acresciam os dois membros do Conselho de Administração. 

Tal como indicado no Relatório de Atividades e Gestão de 2020, a ERS efetuou uma 

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. Esta revisão previa o desdobramento da carreira de 

Técnico Superior de Regulação em duas categorias profissionais - Técnico Superior de 

Regulação (TSR) e Técnico Superior de Regulação Especialista (TSRE).  

De acordo com o exposto n.º 3 da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (LOE 2021) é 

estabelecido que às entidades abrangidas pela LQER, aprovada em anexo à Lei n.º 

67/2013, de 28 de agosto, a celebração de contratos ou a realização de despesas por 

parte de tais entidades não poderá ser sujeita a autorização dos membros do Governo, 

como sucedia até então. Acresce a este n.º 3, a consagração, no artigo 427.º da LOE 

2021, de alteração da própria LQER, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de 

agosto, mormente aos seus artigos 32.º e 33.º.  

Face ao exposto, a ERS passou, em 2021, a ter autonomia para efetivar alterações 

remuneratórias resultantes de mudanças de carreira. Nessa sequência, foi revista a 

situação profissional de 20 trabalhadores, anteriormente enquadrados na carreira de 

Assistente Técnico, sendo certo que 19 trabalhadores foram enquadrados na categoria 

de TSR e um trabalhador foi enquadrado na categoria de TSRE. 

Para além do exposto, durante o ano de 2021 mantiveram-se a exercer funções noutras 

entidades públicas, em cedência de interesse público, duas trabalhadoras pertencentes 

ao quadro de pessoal da ERS. 
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Figura 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 1 – Distribuição dos trabalhadores por grupo de pessoal, sexo e vínculo 

laboral 

Recursos Humanos 

Dirigentes 
Técnicos 

Superiores 
  

    

Dirigente 
Intermédio 

1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 

3.º Grau 
TSR TSRE 

Assistente 
Técnico 

Total % do Total 

 

Comissão de 
Serviço no âmbito 

do Código do 
Trabalho 

H 2 1 0 0 0 3 

14% 

 

M 3 8 0 0 0 11  

T 5 9 0 0 0 14  

Contrato Individual 
de Trabalho por 

Tempo 
Indeterminado 

H 0 0 4 22 4 30 

86% 

 

M 0 0 15 32 7 54  

T 0 0 19 54 11 84  

Total 

H 2 1 4 22 4 33 

100% 

 

M 3 8 15 32 7 65  

T 5 9 19 54 11 98  

Total 5% 9% 74% 11% 100%  

Relativamente à estrutura etária, reportada a 31 de dezembro de 2021, constatou-se o 

seguinte: 

• O nível médio etário situava-se nos 41 anos; 

• O maior número de trabalhadores situava-se no intervalo compreendido entre os 

40 e os 44 anos. 

Figura 3 – Distribuição de trabalhadores por escalões etários 
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Tabela 2 – Nível médio etário e leque etário entre 2019 e 2021 
 

Indicador 2019 2020 2021 

Nível Médio Etário  40 42 41 

Leque Etário a) 2,6 2,5 2,8 

 
                                                        Nota: a) Trabalhador mais idoso/Trabalhador mais novo 

 

 

4. Distribuição por género 

A 31 de dezembro de 2021, 66% dos trabalhadores eram do género feminino e 34% 

eram do género masculino. 

 
Figura 4 – Distribuição por género 

 
 

5. Estrutura habilitacional 

Relativamente à estrutura habilitacional, a licenciatura constituía o nível com maior 

preponderância. Os trabalhadores, em 31 de dezembro de 2021, encontravam-se 

distribuídos por nível habilitacional conforme a tabela seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

66%

Homens

Mulheres



 

153 
 

Tabela 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 3 4 1 8 

T 0 4 4 1 9 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

H 3 1 0 0 4 

M 3 9 3 0 15 

T 6 10 3 0 19 

Técnico 
Superior de 
Regulação 

Especialista 

H 0 12 9 1 22 

M 0 14 16 2 32 

T 0 26 25 3 54 

Assistente 
Técnico 

H 4 0 0 0 4 

M 4 3 0 0 7 

T 8 3 0 0 11 

Total 

H 7 14 10 2 33 

M 7 31 23 4 65 

T 14 45 33 6 98 

% do total 14% 46% 34% 6% 100% 

 
 

Figura 5 – Estrutura habilitacional 

 

 

 

7

14

10

2

7

31

23

4

12.º Ano Licenciatura Mestrado Doutoramento

Homens

Mulheres



 

154 
 

Figura 6 – Estrutura habilitacional em 2020 e 2021 

 

6. Admissões e saídas de trabalhadores 

No que respeita à contratação de trabalhadores, em 2021, a ERS abriu os seguintes 

processos de recrutamento:  

• Processo de Recrutamento n.º 1/2021 com vista à contratação de seis Técnicos 

Superiores de Regulação Especialistas, em regime de contrato individual de 

trabalho sem termo, e no qual se previa a constituição de uma reserva de 

recrutamento a efetivar no prazo de um ano; 

• Processo de Recrutamento n.º 2/2021 com vista à contratação de um Assistente 

Técnico, em regime de contrato individual de trabalho a termo incerto; 

• Processo de Recrutamento n.º 3/2021 destinado à contratação relativa a seis 

cargos de direção e de três cargos de coordenação, em regime de comissão de 

serviço, pelo prazo de 3 anos, renovável uma vez por igual período, por acordo 

das partes. Ressalva-se que a designação por concurso, dos cargos de direção 

e equiparados, passou a ser obrigatória, nos do disposto na LQER, com a 

redação da Lei n.º 12/2017, de 2 de maio. Porém, apesar de várias insistências, 

até 31 de dezembro de 2020 a ERS não recebeu a necessária autorização do 

Ministério das Finanças para o efeito, apenas tendo sido possível avançar com 

o competente processo de recrutamento após publicação da Lei n.º 75-B/2020, 

de 31 de dezembro (LOE 2021), que passou a prever que “[a] gestão do pessoal, 

incluindo a contratação de trabalhadores, não está sujeita a parecer dos 

membros do Governo.” (cfr. n.º 10 do artigo 32.º). 
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Assim, em 2021, a ERS realizou as admissões contantes da tabela infra. 

Tabela 4 – Entradas 

Entradas 
Técnico Superior 

de Regulação 
Especialista 

Total 

 

CIT - Tempo 
Indeterminado 

H 4 4  

M 4 4  

T 8 8  

% Total 100%    

Em 2021, verificou-se a saída de um Técnico Superior de Regulação Especialista e de 

um Assistente Técnico. Para além do indicado cessou funções a Vogal do Conselho de 

Administração, nomeada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 6/2018. 

Tabela 5 – Saídas 

Saídas 
Dirigente 
Superior 

de 2.º Grau 

Técnico Superior 
de Regulação 
Especialista 

Assistente 
Técnico 

Total 

 

CIT - Tempo 
Indeterminado 

H 0 0 1 1  

M 1 1 0 2  

T 1 1 1 3  

% Total 33% 33% 33% 100%  

A evolução do número total de trabalhadores nos últimos 12 anos encontra-se 

espelhada na figura infra. 

Figura 7 – Evolução do número de trabalhadores de 2010 a 2021 
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7. Estrutura de antiguidade 

Relativamente à estrutura por antiguidade, a caraterização dos efetivos em 2021 refletiu 

a predominância de trabalhadores com uma antiguidade superior ou igual a 10 anos de 

serviço, tal como demonstra a seguinte figura. 

Figura 8 – Estrutura por antiguidades 
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Tabela 6 – Ausências 

Motivo da Ausência 
Dirigente 

Intermédio 
de 1.º Grau 

Dirigente 
Intermédio 
de 3.º Grau 

TSR TSRE 
Assistente 

Técnico 
Total 

% por 
tipologia 

 

Férias 

H 59 23 94 473 159,5 808,5 
  

 

M 91,5 223 408,5 779 183 1685  

T 150,5 246 502,5 1252 342,5 2493,5 52%  

Doença 

H 0 0 6 432 35 473 
  

 

M 0 15 150 624 56 845  

T 0 15 156 1056 91 1318 27%  

Lic. Parental 

H 0 0 0 0 0 0 
  

 

M 0 7 0 667 167 841  

T 0 7 0 667 167 841 17%  

Assistência a 
filho 

H 0 0 0 5 3 8 
  

 

M 0 13 12 19 3 47  

T 0 13 12 24 6 55 1%  

Falecimento 
Familiar 

H 0 0 5 0 2 7 
  

 

M 0 1 3 6 0 10  

T 0 1 8 6 2 17 0,4%  

Eleições para 
Cargos 

Públicos 

H 0 0 0 10 0 10 
  

 

M 0 0 1 0 0 1  

T 0 0 1 10 0 11 0,2%  

Trabalhador-
Estudante 

H 0 0 0 2 10 12 
  

 

M 0 0 0 18 8 26  

T 0 0 0 20 18 38 1%  

Licença de 
Casamento 

H 0 0 0 0 15 15 
  

 

M 0 0 15 0 0 15  

T 0 0 15 0 15 30 0,6%  

Cumprimento 
de Obrigações 

Legais 

H 0 0 0 1 1 2 
  

 

M 0 0 1 0 0 1  

T 0 0 1 1 1 3 0,1%  

Total 

H 59 23 105 923 225,5 1.335,5 
  

 

M 91,5 259 590,5 2.113 417 3.471  

T 150,5 282 695,5 3.036 642,5 4.806,5 100%  

% Total dias 3% 6% 14% 63% 13% 100%    

Média dias por Funcionário 30 31 37 56 58 49    

Comparativamente ao ano anterior, em 2021 verificou-se um aumento do número de 

ausências por motivo de doença, parentalidade e associadas ao estatuto de trabalhador-

estudante, e uma diminuição de ausências por motivo de assistência a filho menor e 

falecimento de familiar. 
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Tabela 7 – Variação do absentismo em 2020 e 2021 

Tipologia de Falta 
2020 2021 Variação 

N.º dias N.º Horas N.º dias N.º Horas N.º dias N.º Horas 

Férias 2.086  -  2.493,5  -  16,34%  -  

Doença 992 118:29:00 1.318 81:26:00 24,73% -45,50% 

Assistência a Filho Menor 78 38:30:00 55 47:35:00 -41,82% 19,09% 

Assist. Membro Agreg. Familiar 2 08:16:00 0 0:00:00  -   -  

Parentalidade 628 00:00:00 841 22:00:00 25,33% 100,00% 

Trabalhador-Estudante 27 186:29:00 38 222:30:00 28,95% 16,19% 

Encarregado de Educação 0 23:03:00 0 00:00:00  -   -  

Cumprimento de Obrigações Legais 0 17:01:00 3 05:45:00 100,00% -195,94% 

Falecimento de Familiar 22 00:00:00 17 00:00:00 -29,41%  -  

Acidente de Trabalho 10 01:42:00 0 00:00:00  -   -  

Licença de Casamento 0 00:00:00 30 00:00:00 100,00%  -  

Eleições para Cargos Públicos 0 00:00:00 11 00:00:00 100,00%  -  

Licença sem Vencimento 10 00:00:00 0 00:00:00  -   -  

Comissão de Trabalhadores 0 239:30:00 0 263:30:00  -  9,11% 

Exercício Cargo Político 10 0:00:00 0 00:00:00  -   -  

Total Dias / Horas (excluindo férias) 1.779 633:00:00 2.313 642:46:00 23,09% 1,52% 

 

9. Modalidades de horário 

Da análise dos dados referentes às modalidades de horário praticadas, resulta que, no 

final de 2021, 74% dos trabalhadores se encontravam sujeitos ao regime de horário 

flexível, seguindo-se 23% sujeitos ao regime de isenção de horário de trabalho e, por 

último, 2% sujeitos ao regime de horário fixo. 

Figura 9 – Modalidades de horário de 2020 – 2021 
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10. Formação profissional 

Em 2021, 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 2021, atendendo à situação pandémica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a 

organização das ações de formação manteve-se, na sua grande maioria, em regime 

online, tendo sido realizadas 63 ações – 20 internas19 e 43 externas –, num total de 

2.699 horas.  

A carreira de Técnico Superior de Regulação consumiu 76% do número total de horas 

de formação, seguindo-se os Assistentes Técnicos, com 10%, os Dirigentes Intermédios 

de 3.º Grau com 8% e, por último, os Dirigentes Intermédios de 1.º Grau com 6%, 

conforme figura seguinte. 

 Figura 10 – Distribuição de horas de formação por grupo de pessoal em 2021 

 

Em 2021, verificou-se um acréscimo de 38,5%, em comparação com o ano anterior, no 

que respeita ao número de horas de formação. Por outro lado, a ERS apostou na 

formação à medida, organizando seminários internos e sessões de orientação 

comunicacionais destinadas, em exclusivo, aos seus trabalhadores. 

 
19 Designa-se por formação interna a que é apenas destinada a trabalhadores da ERS. 
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Tabela 8 – Taxa de formação por grupo de pessoal 

Grupo de Pessoal 
Total de 

Trabalhadores 
Total de 

Participantes 
Taxa de 

Formação 

Dirigente Intermédio de 1.º Grau 5 5 100% 

Dirigente Intermédio de 3.º Grau 9 9 100% 

Técnico Superior de Regulação 19 19 100% 

Técnico Superior de Regulação Especialista 54 44 81% 

Assistente Técnico 11 10 91% 

Total 98 87 89% 

 

Figura 11 – Comparação da taxa de formação em 2020 e 2021 

 

11. Estágios curriculares e profissionais 

Em 2021, 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 2021. 
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Tabela 8 – Remunerações pagas em 2021 (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 
TSR TSRE 

Assistente 
Técnico 

Total 

 

Remuneração Base 64.980,00 98.959,13 190.979,55 235.411,54 305.309,13 1.230.224,36 132.988,42 2.258.852,13 
 

 

Representação 25.992,00 39.583,65 27.711,00 22.324,93 0 16.703,16 0 132.314,74 
 

 

Rendimento em 
Espécie - Viatura 

1.084,92 1.474,90 0 0 0 0 0 2.559,82 
 

 

Despesas com 
Comunicações 

840 1.505,00 0 0 0 0 0 2345 
 

 

Despesas Portagens 
e Combustíveis 

6.840,00 10.416,75 0 0 0 0 0 17.256,75 
 

 

Abono para Falhas 0 0 0 0 0 914,53 0 914,53 
 

 

Isenção de Horário de 
Trabalho 

0 0 46.642,75 51.486,64 0 52.020,08 19.228,13 169.377,60 
 

 

Horas Extra 0 0 0 0 6.082,81 17.898,21 2.215,71 26.196,73 
 

 

Ajudas de Custo 0 0 0 117,96 0,00 5.104,00 0 5.221,96 
 

 
Fim de Contrato - 
Crédito de Horas de 
Formação 

0 0 0 0 0,00 922,57 625,17 1547,74 

 

 

Subsídio de 
Alimentação 

0 0 5.886,63 10.708,07 22.793,67 51.709,68 13.043,07 104.141,12 
 

 

Subsídios Férias / 
Natal 

10.830,00 17.439,93 30.789,90 38.836,37 50.812,27 214.858,18 26.440,43 390.007,08 
 

 

Total 110.566,92 169.379,36 302.009,83 358.885,51 384.997,88 1.590.354,77 194.540,93 3.110.735,20 
 

 

 

As remunerações pagas ao pessoal, em 2021, totalizaram o montante de 3.110.735,20 

EUR, dos quais 9% foram auferidos pelos dirigentes superiores de 1.º e 2.º Graus, 21% 

pelos Dirigentes Intermédios de 1.º e 3.º graus, 64% pelos Técnicos Superiores de 

Regulação e 6% pelos Assistentes Técnicos.  

No que respeita aos dirigentes superiores, os montantes totais pagos decresceram face 

ao ano anterior, atendendo à saída da Vogal do Conselho de Administração, e à 

atualização referente 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 sujeitas a tributação as 

remunerações dos membros do Conselho de Administração resultantes da utilização de 

viaturas e comunicações.  
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Comparativamente ao ano anterior, verificou-se um aumento no montante total pago 

aos dirigentes intermédios motivado pela nomeação interina de uma colaboradora, em 

regime de comissão de serviço no final de 2020.  

Relativamente às remunerações dos Técnicos Superiores de Regulação, verificou-se 

um aumento no montante total pago face ao ano anterior, fruto da atualização da tabela 

salarial da ERS e da revisão transversal das carreiras, bem como das alterações 

remuneratórias resultantes das mudanças de carreira. Tal com indicado anteriormente, 

foi implementado o desdobramento da carreira de Técnico Superior de Regulação em 

duas categorias profissionais – TSR e TSRE – tendo sido revista a situação profissional 

de 20 trabalhadores, anteriormente enquadrados na carreira de Assistente Técnico. 

Assim, 19 trabalhadores foram enquadrados na categoria de TSR e um trabalhador foi 

enquadrado na categoria de TSRE. Por último, salienta-se a entrada de oito Técnicos 

de Regulação Especialistas no ano de 2021, que também contribuiu para o aumento 

verificado. 

Nas remunerações dos Assistentes Técnicos, verificou-se uma diminuição no montante 

total pago face ao ano anterior em consequência da sua transição para a carreira de 

TSR. 

Figura 12 – Comparação das remunerações pagas em 2020 e 2021 
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