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I � NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 A Entidade Reguladora da Saúde, como autoridade 

administrativa independente enquadradora da participação e actuação dos 

operadores privados e sociais no âmbito da prestação dos serviços públicos da 

saúde, foi prevista no Programa do XV Governo Constitucional, tendo sido 

criada por este através do Decreto-Lei nº 309/2003, de 10 de Dezembro. 

 Na verdade, a sua criação impunha-se, no âmbito de uma 

profunda reforma do sector da saúde, aliás, enquadrada numa reforma mais 

ampla de toda a Administração Pública em geral. 

 Após algumas dificuldades inerentes a um processo de reforma 

do �status quo�, e que foram mais significativas do que o previsível e desejável, 

a Entidade Reguladora da Saúde, cuja estatuição normativa já tinha sido 

prevista nalguns diplomas reguladores de regimes jurídicos concretizadores da 

reforma do sector da saúde1, criada pelo Decreto-Lei supra citado, aguardou os 

procedimentos normais para entrar em funcionamento. 

 Esta entidade reguladora dedicada para o sector da saúde, cujo 

objecto é a regulação, supervisão e acompanhamento da actividade dos 

estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

atravessou desde a sua criação, mais exactamente, desde a tomada de posse 

do seu órgão responsável pela definição da sua actuação e direcção dos 

respectivos serviços, o Conselho Directivo, um período de instalação, apesar 

de, formalmente, diferentemente do que aconteceu relativamente a outras 

autoridades independentes, o legislador não o ter previsto no Decreto-Lei que a 

criou. 

 Ainda assim, por imperativo legal2, cabem ao Conselho 

Directivo, entre outras, as competências de elaborar os planos anuais e 

                                                
1 Aliás, o Presidente da República realçou a dependência do diploma legal dos cuidados de saúde 
primários do funcionamento da ERS.  
2 Artigo 17º, nº 1, alíneas a) e b), do Decreto-Lei nº 309/2003, de 10 de Dezembro de 2003, conjugado 
com o Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de Setembro 
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plurianuais de actividades e assegurar a respectiva execução, bem como 

elaborar o relatório de actividades. É no exercício desta última competência do 

Conselho Directivo que se apresenta o presente documento. 

 Após a apresentação do Plano de Actividades em 17 de 

Setembro de 2004 e ulteriormente devidamente homologado pelo Ministro da 

Tutela, cabe agora ao Conselho Directivo apresentar o respectivo Relatório de 

Actividades.  

 Note-se porém que a aprovação daquele Plano apenas foi dada 

a conhecer à ERS em 2005. Por isso, em bom rigor, a ERS em 2004 não 

estava obrigada a qualquer Plano de Actividades, uma vez que este apenas é 

eficaz após a sua aprovação pela tutela. 

 O ano de 2004 foi seguramente um marco importantíssimo para 

a Entidade Reguladora da Saúde, para o sector da Saúde e para a regulação 

em geral. Efectivamente, foi o ano da sua entrada em funcionamento. Assim, 

dotada apenas dos recursos disponíveis nesta fase, como é natural numa fase 

de efectiva instalação, não obstante, como já aqui foi dito, não ter sido previsto 

no diploma que criou a ERS nenhum regime jurídico de instalação, a 

concretização do previsto no Plano de Actividades apenas pode ocorrer dentro 

dos limites do possível e não do desejável. 

 Aliás, já no Plano de Actividades se fez a menção ao facto de 

que este hipoteca o seu cumprimento às condições que vierem a ser 

concedidas e que ainda não estão reunidas.  

 Deste modo, apesar da tomada de posse do Conselho Directivo 

ter ocorrido em 19 de Abril de 2004, o início efectivo da actividade da ERS, 

consubstanciado no trabalho daquele Conselho, deu-se, ainda que 

informalmente, a partir da data da sua nomeação, isto é, em 24 de Março de 

2004. Na verdade, a partir deste momento foi desenvolvido pelo Conselho 

Directivo todo um trabalho interno de preparação da actuação da ERS, que 

apenas se tornou visível a partir do momento em que se reuniram os 

pressupostos indispensáveis ao seu funcionamento, com sejam: a aprovação 

do orçamento da ERS, a escolha de um imóvel apto a instalar a ERS, bem 

como a concretização jurídica dessa escolha e o recrutamento do pessoal 

mínimo necessário. 
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II � ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS 
HUMANOS 

 
1 � Objectivos e estratégias 

 

A � Enquadramento da actuação da ERS 

O enquadramento da actuação da ERS, previsto no Plano de Actividades, 

efectivamente concretizou-se no decurso da sua actividade. Não só a 

necessidade de intervenção da ERS se sentiu como foi solicitada por alguns 

parceiros sociais, bem como pela opinião pública em geral, que manifestou o 

desejo de ver o início de actividade desta entidade. 

 

B � Orientações legais e estatutárias de curto e longo prazo 

As orientações legais decorrentes do Decreto-Lei nº 309/2003, de 10 de 

Dezembro, tiveram o início da sua concretização durante o período de tempo 

correspondente a este Relatório de Actividades. 

 

Ocorreram várias reuniões entre o Conselho Directivo e o Gabinete do Ministro 

da Tutela (além do Gabinete do respectivo Secretário de Estado Adjunto), bem 

como o Gabinete do Ministro das Finanças, com vista a tornar mais célere a 

emissão dos diplomas necessários à concretização de algumas das atribuições 

da Entidade Reguladora da Saúde. Todos esses diplomas foram propostos 

pela ERS, tendo merecido considerável demora o seu acerto e aprovação. 

Fruto deste trabalho e colaboração com a tutela forem publicadas: 

- A Portaria nº 955/2004, de 28 de Julho, que aprova o modelo de cartão de 

identificação dos trabalhadores da ERS, respectivos mandatários e pessoas ou 

entidades qualificadas devidamente credenciadas que, nos termos da lei, 

desempenhem funções de fiscalização; 
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- A Portaria nº 1457-A/2004, de 6 de Dezembro, que aprova o quadro de 

pessoal da ERS. 

Igualmente foram objecto de atenção pela ERS, em colaboração com a tutela, 

os diplomas que regulam a efectivação do dever de pagamento de 

contribuições e taxas pelas entidades sujeitas a regulação (Portaria assinada 

pelo Ministro da Saúde em 28 de Janeiro de 2005, a aguardar publicação) e o 

que cria o Regulamento Interno da ERS (Portaria assinada pelo Ministro das 

Finanças e da Administração Pública e pelo Ministro da Saúde em Março de 

2005, a aguardar publicação). 

 

C � Estratégia de implementação das medidas 

 

Com alguns dos agentes identificados no Plano de Actividades como parceiros 

de indispensável colaboração no complexo mercado da saúde, foram 

estabelecidos contactos, visando um bom e profícuo relacionamento com vista 

à prossecução das atribuições das ERS. Estes contactos concretizaram-se em 

reuniões entre o Conselho Directivo da ERS e algumas destas entidades, nas 

instalações daquela, a pedido destas, com vista ao esclarecimento de certas 

questões. 

 

2 � Actividades desenvolvidas 

 

Decidiu o Conselho Directivo da ERS, mesmo antes da aprovação do Plano de 

Actividades, mas perspectivando esta e de acordo com o previsto neste Plano, 

estabelecer alguns objectivos a cumprir. Para isso, ficcionou uma divisão 

orgânica da ERS em três grandes áreas, ficando responsável por cada uma 

delas cada um dos membros do Conselho Directivo. 

No fundo, estas grandes áreas correspondem aos três Departamentos 

previstos no Regulamento Interno, já em discussão em 2004, apesar de só ter 

sido aprovado pela tutela e pelas Finanças em 2005. 
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São três os Departamentos em que veio a subdividir-se organicamente a ERS, 

correspondentes a essas três grandes áreas de actividades. A saber: 

Departamento de Protecção da Qualidade e dos Direitos dos Cidadãos � DPQ; 

Departamento de Acompanhamento do Sistema de Saúde e Defesa do Acesso 

e da Concorrência � DAC; Departamento Supervisão e Intervenção Jurídica - 

DIJ). 

Em cada uma dessas áreas, deu-se início ao desenvolvimento de actividades, 

sendo certo que se pretendeu a uniformidade de prossecução dos objectivos 

da ERS, garantida pela intervenção do órgão colegial que é o Conselho 

Directivo. 

Tal como já se afirmava no Plano de Actividades, a indefinição dos 

instrumentos de acção no momento de instalação da ERS, que correspondeu 

ao ano de 2004, não permitiu a estipulação de uma calendarização rigorosa 

das actividades a cuja realização se propôs esta entidade no momento da 

apresentação daquele plano. 

De qualquer modo, planeou a ERS dar início às actividades previstas em 2004, 

ou, não sendo isso possível, pelo menos em 2005. Porém, tratando-se de 

actividades de cariz estruturante como tal, sempre seriam insusceptíveis de 

serem concluídas em 2004, nem mesmo em 2005. Dito de outro modo, trata-se 

de actividades a levar a cabo enquanto a ERS exercer as suas funções. 

 

A � Área de Protecção da Qualidade e dos Direitos dos Cidadãos, 

actual Departamento de Protecção da Qualidade e dos Direitos dos 
Cidadãos - DPQ 

 
O plano estratégico de actividades proposto para o actual DPQ, visando definir, 

implementar e consolidar a estrutura e actividades da ERS no domínio 

específico da qualidade, segurança e direitos dos cidadãos, operacionalizando 

a sua actuação junto dos operadores foi posto em acção em 2004. 

Concretizou-se esta actividade na preparação do que verdadeiramente foi 

despoletado em Janeiro de 2005, no momento em que a ERS passou a dispor 
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de pessoal e outros meios indispensáveis à concretização da acção pensada e 

preparada em 2004. 

a) Queixas e Reclamações 
Na prática, esta acção corresponde, no que diz respeito às reclamações, a um 

primeiro tratamento conferido a algumas delas e que se traduziu na sua 

organização, análise e solicitação de informações às entidades prestadoras, 

visando a preparação de uma resposta para os reclamantes. 

A partir de Janeiro de 2005, a ERS avançou com aquela acção, porque passou 

a contar com o pessoal indispensável para pôr em prática o processo de 

tratamento e gestão das reclamações. 

b) Qualidade e Segurança 
No que tange à questão da qualidade, foi pensada e teorizada uma estrutura 

de observação da qualidade em saúde, instrumento de observação sistemática 

dessa qualidade, cuja finalidade é proporcionar a todas as partes interessadas 

uma análise precisa e independente da evolução do Sistema da Qualidade em 

Saúde, com o objectivo primordial de promover a implementação de modelos 

que contribuam para a melhoria contínua da qualidade da prestação de 

cuidados de saúde. Esta estrutura pretende numa primeira fase (1º semestre 

de 2005) analisar e avaliar todo o SNS (hospitais e centros de saúde) na óptica 

dos projectos de certificação e/ou acreditação. 

c) Carta dos Direitos dos Utentes 
No âmbito das competências deste departamento, foram ainda dados os 

passos iniciais para a redacção da Carta dos Direitos dos Utentes.  

 

B � Área de Acompanhamento do Sistema de Saúde e Defesa do 
Acesso e da Concorrência, actual Departamento de 

Acompanhamento do Sistema de Saúde e Defesa do Acesso e da 
Concorrência � DAC 

 

Dado que não foi aprovado, ainda em 2004, o Regulamento Interno proposto 

em Julho, não existiu, formalmente, este departamento. 
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Também porque, por força do atraso da publicação do quadro de pessoal, não 

foi possível recrutar qualquer colaborador para este departamento, no ano de 

2004, este não existiu materialmente. 

 

Ainda o facto da aprovação do Plano de Actividades apenas ser dado a 

conhecer à ERS em 2005, após insistências suas, levou a que, em 2004, não 

tivesse formalmente metas a concretizar. 

 

Todavia, foi possível cumprir alguns dos objectivos definidos, atendendo a que, 

no Plano de Actividades, todos eles eram no sentido de iniciar o seu 

desenvolvimento e não de os concluir, uma vez que perdurariam durante o 

funcionamento da ERS. 

 

a) Análise de processos do âmbito do acesso e acompanhamento do 
sistema de saúde 

Conduziram-se os processos que nos foram suscitados, que envolveriam 

entidades, no âmbito do futuro departamento, nomeadamente, em espectros 

tão vastos como a responsabilidade financeira dos hospitais, as convenções, o 

licenciamento, queixas de possíveis erros médicos ou problemas suscitados no 

âmbito interno dos hospitais, com possíveis reflexos nos cuidados prestados. 

 

b) Protocolos com outras instituições 
Prepararam-se os protocolos de parceria a estabelecer com as ARS�s que 

mereceram aprovação do CD, em 13 de Outubro. 

 

c) Página Web 
Foi publicada, ainda em 2004, a página Web da ERS, no cumprimento das 

obrigações estatutárias desta Entidade e uma função atribuída a este 

departamento, com o endereço: www.ers.min-saude.pt para, em 2005, passar 

a www.ers.pt, assim que o domínio foi concedido. 

 

http://www.ers.min-saude.pt
http://www.ers.pt
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d) Sistema de informação interno 
Começou a ser delineado, em abstracto, o sistema de gestão de informação, 

com pastas individuais e área pública, numa perspectiva de partilha comum 

dos dados e dos documentos da ERS. Viria a concretizar-se nos primeiros 

meses de 2005, com o fornecimento do hardware e software de gestão 

integrada da ERS. 

 

C- Área de Supervisão e Intervenção Jurídica, actual Departamento 
de Supervisão e Intervenção Jurídica � DIJ 

 
Manietado pela inexistência de diplomas regulamentares, �maxime� o diploma 

das taxas, o agora DIJ limitou-se, em 2004 e a partir do mês de Abril, em 

colaboração estreita com o actual DAC, a elaborar e propor à tutela todos os 

actos regulamentares de carácter instrumental necessários à boa execução 

dos deveres legais que incumbem à ERS. 

 

3 � Afectação real e prevista dos recursos humanos, materiais 

e financeiros 

 

A � Recursos Humanos 

 

Através da Resolução de Conselho de Ministro nº 39/2004, de 24 de Março, 

foram nomeados os membros do Conselho Directivo, tendo sido a sua primeira 

proposta de remuneração apresentada em Junho. 

Em Setembro, foi solicitado um parecer sobre o pagamento das deslocações 

dos membros do Conselho Directivo a Lisboa em viatura própria (ajudas de 

custo).  

Também em Setembro, foi pedida a nomeação do fiscal único, com vista à 

garantia da correcção dos procedimentos com reflexos orçamentais. 
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Em Novembro, foi formalizado um Acordo com a ADSE. 

 

Após a publicação da Portaria do Quadro de Pessoal da ERS, em 6 de 

Dezembro de 2004, foram celebrados contratos individuais de trabalho com 

termo certo com oito trabalhadores.  

 

Estes funcionários, iniciaram o exercício das suas funções em Dezembro de 

2004. Concretizando: 

 

- Em 15 e 22 de Dezembro, dois motoristas de ligeiros (condução de viaturas 

ligeiras para transporte de pessoas e bens, bem como receber e entregar 

expediente ou encomendas); 

- Em 20 e 27 de Dezembro, duas assistentes administrativas, VI escalão � 

Secretárias do Conselho Directivo (apoio de secretariado ao Conselho 

Directivo, coordenando a agenda, marcando audiências e reuniões, 

estabelecendo contactos telefónicos com outras Entidades, organizando 

ficheiros e arquivos, mantendo-os actualizados, assegurando a recepção e 

expedição da correspondência e executando o trabalho de dactilografia 

inerente às funções exercidas); 

 

- Em 20 de Dezembro, dois técnicos de 2ª classe, I escalão: 

a) Um técnico na área de gestão de meios materiais, para assegurar a 

escrituração dos registos de contabilidade; preparar e fornecer os elementos 

necessários ao controlo da execução orçamental, assegurar procedimentos de 

aquisição de bens e serviços. 

b) Um técnico na área de gestão de meios humanos, para organizar os 

processos de pessoal, processar as remunerações e controlar a assiduidade. 

 

Também foram requisitados: 
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- Em 1de Dezembro, uma Chefe de Secção, funcionária do Hospital Reynaldo 

Santos, que, segundo a atribuição da acumulação de funções públicas, presta 

serviços na área da contabilidade, pelo período de um ano3. 

- Em 23 de Dezembro, um Director da DGAF � Direcção Geral Administrativa e 

Financeira, responsável pela totalidade das actividades de gestão interna da 

ERS não atribuídas a outros departamentos, por lei, regulamento ou 

deliberação do Conselho Directivo.  

 

B � Recursos Materiais 

 
O Conselho Directivo da ERS começou por dispor, na ARS Norte, de duas 

salas: uma delas servia de gabinete para os três membros do Conselho e a 

outra servia de sala de reuniões. Mais tarde, passou a dispor de três gabinetes 

individuais, deixando de ter a sala de reuniões. 

Quer os equipamentos quer os consumíveis utilizados pelo Conselho Directivo 

foram sempre disponibilizados pela ARS Norte, onde esteve a ERS instalada 

por um período de cerca de oito meses (até a celebração de contrato de 

promessa de arrendamento com a Associação Comercial Portuense). 

Foi assim obviado, provisoriamente, o problema das instalações da ERS, após 

ter saído gorada uma primeira tentativa de solução, que passava pela cedência 

de instalações pela Câmara Municipal do Porto. Posta de parte esta hipótese, 

foram tentadas pelo Conselho Directivo da ERS outras soluções. 

Descobriu o Conselho Directivo que as instalações onde funcionara o IAPMEI, 

no Porto, estavam devolutas e serviam para as necessidades da ERS. Foi 

comunicado ao ICEP e ao IAPMEI o interesse no arrendamento. Foi também 

solicitada a isenção de licitação pública. Todas estas diligências foram 

acompanhadas pelo Gabinete do Senhor Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde (SEAMS) de então. Insistiu o Conselho Directivo com aquele 

gabinete, no sentido de ser auxiliado na resolução do problema das 

instalações, em Agosto. Após a recepção de informação de que as instalações 

                                                
3 Aviso nº 514/2005 (2ª Série) � AP do Diário da República de 27/01/2005 
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do IAPMEI já não seriam disponibilizadas, novamente foi pedida a intervenção 

do SEAMS. 

Em Setembro, foi celebrado um contrato de promessa de arrendamento entre a 

ERS, representada pelo Presidente do Conselho Directivo e a Associação 

Comercial do Porto das instalações que passaram a ser ocupadas pela ERS. 

Nesse mesmo mês, foi enviada ao Ministro da Saúde uma proposta de sessão 

de inauguração formal das instalações, a ter lugar em 1 de Outubro. 

Igualmente em Setembro, foi solicitada a condução do processo para futuro 

contrato de arrendamento. 

Em Outubro, de novo foi pedida a intervenção do Gabinete do SEAMS na 

condução do processo junto da Direcção-Geral do Património com vista à 

celebração do contrato de arrendamento, em definitivo, com a Associação 

Comercial do Porto. 

 

Adquiriu a ERS três veículos, que ficaram afectos ao Conselho Directivo, bem 

como material informático (Hardware e Software) e mobiliário.  

Relativamente à aquisição dos veículos, importa referir que foi precedida de 

uma consulta do mercado levada a cabo pela ERS, a qual conduziu todo o 

processo junto do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 

Saúde e da Direcção Geral do Património, tendo efectuado vários contactos 

com a empresa adjudicada 

O pedido de adjudicação ocorreu em Junho e foi reforçado em Agosto, tendo 

ocorrido adjudicação em 26 de Outubro. 

Em matéria de aprovisionamento, foi elaborado um método de registo de 

fornecedores, tendo a ERS aderido ao Catálogo Telemático.  

O mobiliário foi adquirido em Outubro. 

A ERS diligenciou junto da Câmara Municipal do Porto no sentido de lhe serem 

atribuídos alguns lugares de estacionamento, tendo reforçado este pedido em 

Outubro.  

Igualmente em Outubro, foi feito o pedido de redes telefónicas e de dados, bem 

como equipamento informático, ao IGIF. 

Em matéria de aquisição de combustível, em Novembro, a ERS aderiu ao CPA. 
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Foram ainda celebrados contratos de seguro contra danos próprios (com o 

pedido inicial de autorização para a sua celebração e ulterior pedido de 

intervenção do Ministro da Saúde, em Dezembro).  

  

Digno de nota, foi o apoio do IGIF, quer na informatização, quer no que diz 

respeito ao acesso à Central de Compras do Estado. 

 



C � Recursos Financeiros 

 
Nesta matéria, há que referir que a única fonte de financiamento foi o 

Orçamento do Estado, com a dotação de 2.750.000,00 (Cf. Mapa 1) 

A despesa estruturou-se, conforme o Mapa 2 e Figura A, realçando-se, de um 

total de 437.666,36, 183.128,30 em despesas com o pessoal, 36.720,16 na 

aquisição de bens e serviços e 217.817,90 na aquisição de bens de capital (Cf. 

Figuras B, C, D).  

Comparando valores orçamentados e realizados (Cf. Mapa 3 e Figuras E, F, G 

e H), conclui-se que: de 2.750.000,00, valor orçamentado, foi pago o valor total 

de 437.666,36, tendo restado 2.312,333 de saldo orçamental. 

 

Fontes de Financiamento - Ano de 2004 
     

Ano de 2004 Fontes de financiamento 
Valor em euros Distribuição em % 

Dotações do Orçamento do Estado: 2.750.000,00  100,00% 
      
 - Orçamento de funcionamento 2.750.000,00  100,00% 
      
Receitas Próprias: 0,00  0,00% 
      
Outras Receitas: 0,00  0,00% 
      

Total 2.750.000,00  100,00% 

Mapa 1 
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Estrutura da despesa em 2004 
     

Ano de 2004 Grupos de despesa 
Valor em euros % 

Despesas com o pessoal:  183.128,30  41,84% 
Remunerações certas e permanentes     
 - Órgãos sociais 128.752,55  29,42% 
 - Representação 37.273,61  8,52% 
 - Subsídios de férias e de Natal 12.109,85  2,77% 
 - Contribuições para a Segurança Social 4.992,29  1,14% 
      
Aquisição de bens e serviços: 36.720,16  8,39% 
 - Aquisição de bens     
 - Combustíveis e lubrificantes 809,81  0,19% 
 - Material de escritório 399,43  0,09% 
 - Locação de edifícios 30.000,00  6,85% 
 - Comunicações 825,18  0,19% 
 - Representação dos serviços 1.619,52  0,37% 
 - Seguros 599,04  0,14% 
 - Deslocações e estadas 114,10  0,03% 
 - Outros serviços 2.353,08  0,54% 
      
Aquisição de bens de capital: 217.817,90  49,77% 
 - Investimentos     
 - Material de transporte 127.698,80  29,18% 
 - Equipamento de informática 46.022,03  10,52% 
 - Equipamento básico 38.484,45  8,79% 
 - Ferramentas e utensílios 4.641,00  1,06% 
 - Investimentos incorpóreos 971,62  0,22% 
      

Total 437.666,36  100,00% 

Mapa 2 
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Estrutura das Despesas - Ano 2004
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Figura B 
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Figura C 
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Figura D 



Alguns factos de relevo são de referir em matéria financeira: 
 

O Conselho Directivo da ERS efectuou um pedido de adiantamento por conta 

do futuro orçamento em Junho, embora não tivesse obtido resposta alguma a 

esse pedido.  

Também em Junho, quando se perspectivou a atribuição de autonomia simples 

à ERS, o seu Conselho Directivo reclamou dessa situação. O mesmo 

aconteceu, igualmente em Junho, relativamente ao Despacho do Secretário de 

Estado do Orçamento, sobre a recepção da verba através do IGIF. 

Foi pedida a abertura de conta na Direcção Geral do Tesouro, em Junho.  

Em Setembro, teve lugar a primeira alteração orçamental, bem como a 

abertura de conta à ordem. 

Manifestou o Conselho Directivo da ERS ao Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde a sua preocupação com o Orçamento da ERS para 2005, 

que lhe fora entretanto comunicado. 

Em finais de 2004, obteve a ERS isenção dos limites de despesa, tendo 

ocorrido a segunda alteração orçamental.  

 

4 � Grau de realização de programas de formação 

Não houve lugar à realização de programas de formação, pois não foi 

contratado, em tempo útil, pessoal a quem essa formação se destinaria. 

Efectivamente, como já houve oportunidade de referir, o quadro de pessoal da 

ERS apenas foi aprovado em 10 de Novembro de 2004, através da Portaria nº 

1457-A/2004, publicada em 6 de Dezembro de 2004. 
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III � AVALIAÇÃO FINAL 

 
 
Tal como várias vezes foi repetido no âmbito do Plano de Actividades 

apresentado pela ERS para um período de dois anos, a concretização das 

actividades previstas para este período de tempo, depende da efectivação de 

alguns pressupostos indispensáveis à prossecução dos objectivos a que 

aquela se propôs. 

Desde logo, os recursos financeiros, humanos e materiais, bem como alguns 

instrumentos normativos. 

A ERS, mesmo sem o Plano de Actividades ter sido homologado pela tutela, já 

que só lhe foi comunicada a homologação em 2005, propôs-se prosseguir 

alguns objectivos. 

Assim, a ERS desenrolou a sua actividade esforçando-se, dentro dos limites da 

razoabilidade, atendendo à fase correspondente ao ano de 2004 - fase de 

instalação e início de actividade desta entidade4, encontrando-se actualmente a 

entrar em velocidade de cruzeiro.  

Posto isto, pode-se considerar a prossecução dos objectivos a que se propôs a 

ERS atingida.  

 

                                                
4 Apesar de formalmente não lhe ter sido reconhecida uma fase transitória de instalação. 


