
 
 
ENTIDADE REGULADORA 
DA SAÚDE 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEVEREIRO DE 2014 

 

R u a  S .  J o ã o  d e  B r i t o ,  6 2 1 ,  L 3 2 ,  4 1 0 0  -  4 5 5  P O R T O  
e-mail: g e r a l @ e r s . p t  • telef.: 222 092 350 • fax: 222 092 351 • w w w . e r s . p t  

mailto:geral@ers.pt
http://www.ers.pt/


 

 



 

i 

Índice 

1. Nota introdutória ....................................................................................................... 1 

1.1. Caracterização do ambiente interno e externo ................................................... 2 

1.1.1. Ambiente interno .......................................................................................... 2 

1.1.2. Ambiente externo ......................................................................................... 4 

1.2. Processo de elaboração do plano ...................................................................... 4 

2. Missão e atribuições ................................................................................................. 6 

3. Estrutura orgânica da ERS ....................................................................................... 7 

4. Atividade previstas .................................................................................................... 9 

4.1. Controlo dos requisitos de funcionamento .......................................................... 9 

4.2. Garantia de acesso aos cuidados de saúde ..................................................... 11 

4.3. Defesa dos direitos dos utentes ....................................................................... 13 

4.4. Garantia da qualidade dos cuidados de saúde ................................................. 15 

4.5. Legalidade e transparência das relações económicas ...................................... 17 

4.6. Promoção da concorrência ............................................................................... 20 

4.7. Outras atividades ............................................................................................. 21 

4.7.1. Sistema de Gestão da Qualidade .............................................................. 21 

4.7.2. Sistema de informação e atendimento ao utente e regulado ...................... 23 

4.7.3. Comunicação e relações externas ............................................................. 24 

5. Mobilização de recursos ......................................................................................... 26 

5.1. Recursos humanos .......................................................................................... 26 

5.2. Património e aprovisionamento ........................................................................ 27 

5.3. Gestão financeira e orçamental ........................................................................ 27 

5.4. Gestão dos Sistemas de Informação ................................................................ 28 

6. Orçamento para 2014 ............................................................................................. 30 

 

 



 

 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2014   1 

1. Nota introdutória 

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é um organismo com natureza de autoridade 

administrativa independente, que tem por missão a regulação da atividade dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de maio. 

No âmbito da orientação e gestão da ERS, compete ao seu Conselho Diretivo, 

conforme disposto no artigo 16.º, n.º 1, alínea b) do mesmo diploma, elaborar os 

planos anuais e plurianuais de atividades e assegurar a respetiva execução.  

No cumprimento desta obrigação legal o Conselho Diretivo aprova o presente Plano 

de Atividades, elaborado segundo o esquema-tipo constante no Decreto-Lei n.º 

183/96, de 27 de setembro, no qual se apresentam as atividades que deverão dar 

cumprimento às prioridades da ERS para o ano de 2014. 

É, porém, importante assinalar que a elaboração do presente Plano de Atividades é 

enquadrada num momento particularmente relevante, resultante da adaptação do 

quadro jurídico aplicável à ERS iniciado pela aprovação da lei-quadro das entidades 

administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos 

setores privado, público, cooperativo e social (Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto). 

O n.º 1 do art. 3.º da lei-quadro dispõe que os estatutos das entidades reguladoras 

atualmente existentes devem ser adaptados por decreto-lei no prazo de 90 dias após a 

entrada em vigor desta lei, o que significa que a revisão e adequação do Decreto-Lei 

n.º 127/2009, de 27 de maio, deveria ter ocorrido ainda no decurso de 2013. 

Cumprindo o disposto no n.º 2 do mesmo art. 3.º a ERS apresentou em 2 de setembro 

de 2013 ao Governo o projeto de alteração dos respetivos estatutos, no sentido de os 

adequar ao regime previsto na lei-quadro. 

Tendo em conta a factualidade agora descrita, o Conselho Diretivo da ERS optou por 

elaborar o Plano de Atividades para 2014 já com base na missão e incumbências 

previstas no projeto de novos estatutos, dessa forma procurando assegurar desde já 

um planeamento que não esteja sujeito a alterações significativas no momento em que 

tais novos estatutos passarem a vigorar. 
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1.1. Caracterização do ambiente interno e externo 

1.1.1. Ambiente interno 

No plano interno, a principal condicionante da atuação da ERS no ano de 2014 

corresponde à data de entrada em vigor dos seus novos estatutos, revistos em 

conformidade com a lei-quadro das entidades reguladoras. 

Esta lei-quadro veio estabelecer os princípios e as normas por que se regem as 

entidades administrativas independentes com funções de regulação e de promoção e 

defesa da concorrência respeitantes às atividades económicas. Genericamente, as 

alterações produzidas no quadro legal que até agora emoldurava a atuação das 

entidades reguladoras em Portugal vêm no sentido de uma clarificação dos poderes e 

âmbito dessa atuação, de um efetivo reforço da independência das entidades 

reguladoras, e ainda, um incremento da sua responsabilização pública. 

A já projetada adaptação dos estatutos da ERS ao regime da lei-quadro das entidades 

reguladoras deverá resultar num alargamento e aprofundamento das competências da 

ERS, sendo isso mais evidente em matéria de tratamento de reclamações dos utentes 

dos serviços de saúde e também de licenciamento de estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde. 

No primeiro caso, e em conformidade com o disposto na lei-quadro das entidades 

reguladoras, a ERS terá a competência exclusiva para a análise, tratamento e decisão 

de todas as queixas e reclamações apresentadas por utentes de serviços de saúde 

(públicos, cooperativos, sociais e privados), o que implica passar de um tratamento de 

cerca de 7.500 reclamações por ano (dados de 2013 referentes às reclamações do 

setor privado e social) para cerca de 59.500 reclamações (valor estimado com base 

nos últimos dados disponíveis constantes dos relatórios do sistema SIM-Cidadão). 

Por outro lado, na lei-quadro das entidades reguladoras é propugnado um modelo de 

intervenção do regulador em sede de decisão de atribuição, manutenção e revogação 

de licença de funcionamento dos operadores. Assim, a ERS deverá passar a 

assegurar todo o processo de licenciamento de operadores nos moldes do respetivo 

regime jurídico, o que inclui não só atividades de natureza administrativa mas também 

a realização de vistorias a todos os operadores que solicitem licenciamento no âmbito 

das tipologias sujeitas ao procedimento não simplificado (cfr. Decreto-Lei n.º 279/2009, 

de 6 de outubro). 
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Outra importante condicionante do ambiente interno que deverá impor uma nova 

dinâmica de funcionamento à ERS é a reestruturação departamental operada no mês 

de novembro de 2013. Esta reestruturação visou adequar melhor a estrutura orgânica 

da instituição às funções que irá desempenhar com a entrada em vigor dos novos 

estatutos, assentando nos pressupostos de incremento de eficiência e de qualidade 

dos processos internos, e de eficácia na atuação externa. 

Em termos concretos, a anterior estrutura orgânica estava focada nos temas 

abordados pela ERS, sendo assim constituída por departamentos dedicados a 

matérias como o acesso, a qualidade, a concorrência ou a legalidade; já a nova 

estrutura orgânica baseia-se nas funções desempenhadas, com os novos 

departamentos dedicados a processos administrativos e sancionatórios, fiscalização e 

avaliação da qualidade, registo e licenciamento de prestadores, ou elaboração de 

estudos e pareceres. 

Um outro aspecto que deverá condicionar o funcionamento da ERS trata-se do seu 

financiamento. O n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, prevê que 

para o financiamento das entidades reguladoras estas possam cobrar uma 

contribuição às empresas e outras entidades sujeitas aos seus poderes de regulação e 

de promoção e defesa de concorrência respeitantes à atividade económica dos 

setores privado, público, cooperativo e social, bem como cobrar taxas pelos serviços 

prestados. Nesse seguimento, o diploma que aprovará os novos estatutos da ERS 

deve prever que os critérios de fixação da contribuição regulatória e das taxas de 

registo, bem como das respetivas isenções, serão fixadas por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da saúde. 

Finalmente, importa realçar que no último trimestre de 2013 a ERS iniciou a 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), assente na 

abordagem por processos preconizada pela norma NP EN ISO 9001:2008 (versão 

portuguesa da norma ISO 9001:2008). Os objetivos do SGQ, cuja implementação se 

concretizará durante 2014, consistem na simplificação administrativa e no ganho de 

eficiência no desempenho das atividades. Atingidos estes objetivos, será possível 

avançar para a consequente certificação do SGQ da ERS ao abrigo daquela norma. 
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1.1.2. Ambiente externo 

É expectável que a envolvente política, económica e social do sistema de saúde 

português se apresente, em 2014, em traços similares ao que tem sido a sua evolução 

em anos recentes, com a continuação dos fatores de pressão sobre os diversos 

agentes do sistema, e os consequentes desafios regulatórios. 

Pontuam, todavia, algumas dinâmicas novas que interessa acautelar, como sendo a 

extensão do regime de licenciamento de unidades privadas de saúde a novas 

tipologias, a implementação do novo regime de convenções do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), implicando a substituição das atuais relações contratuais desse âmbito, 

ou o novo paradigma no relacionamento entre o Ministério da Saúde e os serviços do 

SNS com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 

Por outro lado, há expectativas de concretização de algumas reformas dentro do SNS 

já anteriormente anunciadas mas cujo sentido exato ainda não se conhece, como é o 

caso da reorganização e racionalização da rede hospitalar ou a criação dos 

mecanismos que permitirão a implementação efetiva da diretiva europeia dos cuidados 

de saúde transfronteiriços. 

Estas são apenas algumas das mudanças que se espera virem a ditar dinâmicas que 

influenciam a prossecução dos objetivos do sistema de saúde português, nuns casos 

positivas ou noutros de criação de riscos, e que deverão merecer especial atenção por 

parte da ERS em 2014. 

 

1.2. Processo de elaboração do plano 

O presente plano de atividades foi elaborado pelo Conselho Diretivo da ERS e contou 

com a participação de todos os dirigentes, bem como dos demais colaboradores da 

ERS. Cada um dos departamentos elaborou uma proposta de planeamento das 

atividades sob a sua responsabilidade, onde constavam as principais linhas de ação a 

adotar e os objetivos a atingir, e o conjunto de atividades concretas a realizar em 

2014. 

Estas propostas sectoriais resultaram de um exaustivo processo de audição e 

discussão interna, em cada departamento, das sugestões formuladas pelos 
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colaboradores sobre atividades a implementar, tendo sido posteriormente submetidas 

à consideração do Conselho Diretivo da ERS. As propostas de atividades de cada 

departamento foram discutidas em reunião do Conselho Diretivo, tendo sido aprovado 

o conjunto de atividades a desenvolver durante o ano de 2014, que foi vertido neste 

documento. 

O processo de reflexão que culminou neste planeamento teve por base o profundo 

conhecimento da instituição sobre o sistema de saúde português e a experiência dos 

seus colaboradores na sua regulação, simultaneamente respondendo à missão e 

incumbências previstas nos novos estatutos da ERS. 
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2. Missão e atribuições 

Em conformidade com o projeto de novos 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, 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. 

De forma mais concreta, são objetivos da atividade reguladora da ERS: a) velar pelo 

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; b) assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos 

termos da Constituição e da lei; c) garantir os direitos e interesses legítimos dos 

utentes; d) zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade; e) zelar pela 

legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do 

sistema; f) defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado e colaborar 

com a Autoridade da Concorrência na prossecução das suas atribuições relativas a 

este setor; g) desempenhar as demais tarefas previstas na lei. 

O seu universo de regulação inclui todos os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde do território continental, do setor público, privado, social e 

cooperativo, independentemente da sua natureza jurídica, excetuando-se as farmácias 

e toda a fileira do medicamento e produtos médicos, bem como os profissionais de 

saúde no que respeita à sua atividade sujeita à regulação e disciplina das respetivas 

ordens ou associações profissionais públicas. 

O planeamento das atividades para 2014, vertido no presente documento, respeita a 

delimitação das atribuições da ERS constante do seu regime jurídico definido no 

projeto de novos estatutos, não só como forma de facilitar a sua leitura comparativa 

face ao quadro legal relevante, mas também com o intuito de este ser um documento 

essencial de suporte à gestão interna das atividades da ERS. 
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3. Estrutura orgânica da ERS 

Com vista a adequar a ERS às funções que irá desempenhar com a entrada em vigor 

dos novos estatutos, em novembro de 2013 foi operada uma reestruturação 

departamental. A nova estrutura orgânica baseia-se nas funções desempenhadas, 

com os novos departamentos dedicados a processos administrativos e sancionatórios, 

fiscalização e avaliação da qualidade, registo e licenciamento de prestadores, ou 

elaboração de estudos e pareceres. 

A ERS é agora constituída pelos seguintes departamentos: 

 Departamento de Supervisão do Sistema de Saúde: agrega a supervisão 

comportamental dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde em 

todas as matérias a que corresponde a função de regulação da ERS. 

 Departamento de Qualidade e Fiscalização: reúne a unidade de qualidade, 

responsável, em especial, pela garantia da qualidade de prestação de cuidados de 

saúde, pelo desenvolvimento do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde 

(SINAS) e pelo seguimento dos sistemas de acreditação e certificação dos 

estabelecimentos, e a unidade de fiscalização. 

 Departamento de Apoio ao Utente: assegura a função de tratamento das 

reclamações dos utentes, independentemente do suporte por que sejam 

apresentadas, e concebe e gere o atendimento do Balcão do Utente. 

 Departamento de Apoio ao Regulado: assegura os procedimentos de registo 

público dos prestadores de cuidados de saúde, e sua manutenção, bem como os 

procedimentos de licenciamento, e controla a emissão de taxas de registo e 

contribuição regulatória; adicionalmente, presta apoio ao regulado em matéria de 

registo, licenciamento, tributação e outros requisitos de funcionamento. 

 Departamento de Estudos e Regulação Económica: assegura a realização de 

estudos e a emissão de pareceres, numa ótica de análise sistémica de todas as 

temáticas abordadas no âmbito da regulação da ERS. 

 Departamento Jurídico: departamento instrumental, de apoio à prossecução das 

atribuições da ERS a cargo dos outros departamentos, tendo ainda as 

competências específicas de conduzir o processo de mediação ou conciliação de 
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conflitos, elaborar regulamentos com eficácia externa e assegurar a representação 

judicial da ERS. 

Além destes departamentos, a organização da ERS compreende ainda estruturas 

diretamente dependentes do Conselho Diretivo, como sejam a Unidade de Gestão 

Interna, o Gabinete de Gestão dos Sistemas de Informação, o Gabinete de 

Comunicação e o Gabinete de Gestão de Qualidade. 

A estrutura orgânica da ERS é reproduzida no seguinte organograma. 

Conselho Diretivo

Departamento de 

Supervisão do 

Sistema de Saúde

Departamento de 

Estudos e 

Regulação 

Económica

Departamento de 

Qualidade e 

Fiscalização

Departamento de 

Apoio ao 

Regulado

Departamento de 

Apoio ao Utente
Departamento 

Jurídico

Gabinete de Gestão dos 

Sistemas de Informação

Gabinete de 

Comunicação

Secretariado

Gabinete de Gestão de 

Qualidade

Procedimentos 

Administrativos

Procedimentos 

Sancionatórios
Qualidade Fiscalização Reclamações Balcão do Utente

Unidade de Gestão 

Interna

Fiscal Único
Conselho 

Consultivo
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4. Atividade previstas 

4.1. Controlo dos requisitos de funcionamento 

Conforme se estabelece no art. 7.º do projeto de estatutos da ERS, um dos seus 

objetivos de regulação é velar pelo cumprimento dos requisitos do exercício da 

atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Para esse efeito, incumbe-lhe, concretamente, pronunciar-se e fazer 

recomendações sobre esses mesmos requisitos (al. a) do art. 8.º). Assim, nesse 

âmbito, durante o ano de 2014 a ERS irá prosseguir o desenvolvimento de 

intervenções concretizando a estratégia definida e inserida numa perspetiva geral da 

instituição, no que se refere à verificação da observância dos níveis de qualidade e de 

segurança exigíveis. Neste sentido a ERS deverá proceder à: 

 Instauração de processos de contraordenação, por não verificação dos 

requisitos de funcionamento e da atividade; 

 Instauração de procedimentos administrativos de suspensão da atividade de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde;  

 Emissão de recomendações, pareceres e instruções sobre os requisitos de 

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Por outro lado, a título de requisitos de funcionamento, realça-se a obrigatoriedade de 

registo público dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde junto da 

ERS (previsto no art. 23.º do projeto de estatutos). 

O número de novos prestadores a registar-se na ERS tem vindo a decrescer devido à 

tendência de as entidades privadas abandonarem a forma de prestação tradicional de 

cuidados de saúde (consultório), substituindo-a pela prática da sua atividade em 

clínicas ou hospitais privados, agregando-se assim várias entidades privadas num 

mesmo estabelecimento. 

Não obstante, para 2014 prevê-se ainda um aumento de 5% no número de novos 

registos (ou seja, 850 novos registos), em relação ao ano de 2013, como resultado 

induzido pela extensão do regime de licenciamento de unidades privadas de saúde a 

novas tipologias de prestadores. 
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No âmbito da gestão do sistema de registo, em 2014 deverá assegurar-se um conjunto 

de tarefas relacionadas com os procedimentos de alterações ao registo, cessação de 

entidades, suspensão de atividade, pagamentos fracionados, pagamentos diferidos, 

devolução de pagamentos duplos, devolução de pagamentos indevidos e devolução 

de execução fiscal. O número de tarefas previstas com estes procedimentos deverá 

registar um aumento de cerca de 10% em relação ao ano de 2013. 

Importa ainda realçar que de acordo com o previsto no n.º 4 do art. 23.º do projeto de 

estatutos, verificando-se que determinado prestador não se registou voluntariamente, 

dar-se-á início ao procedimento de registo oficioso. Estima-se que em 2014 se 

realizarão cerca de 150 processos de registo oficioso nestes termos. 

Incumbe também à ERS, nos termos da al. b) do art. 8.º do projeto de estatutos, 

decidir os pedidos de licenciamento de unidades de serviços de saúde, nos 

termos da lei. De facto, com a aprovação dos novos estatutos, é expectável que a 

ERS passe a tramitar todo o procedimento de licenciamento e, bem assim, a decidir a 

emissão ou não de licença de funcionamento. 

Para cumprimento dessa incumbência, a ERS prevê em 2014 levar a cabo as 

seguintes atividades: 

 Decidir os pedidos de licenciamento de unidades de serviços de saúde, que se 

estima que poderão ascender a cerca de 2.9001 unidades privadas de saúde. 

Finalmente, nos termos da al. c) do art. 8.º dos estatutos, a ERS deverá velar pelo 

cumprimento dos requisitos legais e regulamentares de funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e sancionar o seu 

incumprimento. A este título, caberá à ERS: 

 Vigiar o cumprimento transversal dos requisitos (legais e regulamentares) de 

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde sob a 

sua regulação, designadamente daqueles que contendem diretamente com a 

qualidade dos serviços prestados e com a transparência de atuação dos 

prestadores, preparando e desencadeando as necessárias ações de 

verificação in loco, bem como, conferindo o adequado tratamento aos dados 

recolhidos; esta atividade será alicerçada em dois planos de intervenção: um 

                                                
1
 O que corresponde a cerca de 65% do número de estabelecimentos sujeitos a licenciamento 

e ainda não licenciados, de tipologias já regulamentadas. 
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plano anual de fiscalizações regulares e um plano de inspeções e 

monitorizações ad hoc. 

 

4.2. Garantia de acesso aos cuidados de saúde 

Um dos objetivos de regulação da ERS consiste em assegurar o cumprimento, por 

parte das entidades reguladas, dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos 

termos da Constituição e da lei (vide al. b) do art. 7.º do projeto de estatutos da ERS). 

Para concretização desse objetivo, a ERS tem diversas incumbências específicas, 

nomeadamente a de assegurar o direito de acesso universal e equitativo aos 

estabelecimentos do SNS e outros estabelecimentos publicamente financiados 

ou contratados, definida no art. 9.º, al. a), daqueles estatutos. Para esse efeito, em 

2014 a ERS deverá: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos graves de restrições ou desigualdades 

infundadas de acesso de doentes aos cuidados de saúde, ou de 

incumprimento de regras de acesso aos serviços públicos ou publicamente 

financiados, bem como nos estabelecimentos contratados para a prestação de 

cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou 

equiparados, devendo para esse efeito emitir as instruções, pareceres e 

recomendações que se revelem oportunas e necessárias, incluindo a 

imposição de medidas de conduta e a adoção das providências necessárias à 

reparação dos direitos e interesses legítimos dos utente, assim como aplicar as 

sanções devidas;  

 Verificar a implementação e cumprimento de todas as instruções emitidas pela 

ERS que visam o acesso aos cuidados de saúde, bem como avaliar o 

seguimento das recomendações emitidas nesse mesmo âmbito;  

 Continuar a monitorizar:  

i) o cumprimento das conclusões e diretrizes contidas na Recomendação às 

ARS sobre as Redes de Referenciação Hospitalar, emitida pela ERS em 2010; 
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ii) a implementação e cumprimento da “Carta dos Direitos de Acesso aos 

Cuidados de Saúde pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde” aprovada 

pela Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto, bem como do programa Consulta a 

Tempo e Horas (CTH), na redação agora conferida pela Portaria n.º 95/2013, 

de 4 de março, e dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), 

aprovado pelas Portaria n.º 1529/2008, de 26 de dezembro; 

iii) o cumprimento das conclusões e diretrizes contidas na Recomendação aos 

prestadores de cuidados de saúde, ARS e Administração Central do Sistema 

de Saúde relativa ao sistema da Consulta a Tempo e Horas, emitida pela ERS 

em 2012; 

 Acompanhar e intervir ao longo de todo o processo relativo à transposição da 

Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 

2011, relativa ao Exercício dos Direitos dos Doentes em Matéria de Cuidados 

de Saúde Transfronteiriços, bem como aferir do seu impacto sobre o sistema 

de saúde português. 

Uma outra atribuição da ERS no âmbito da garantia do acesso aos cuidados de saúde 

consiste na prevenção e punição das práticas de rejeição discriminatória ou 

infundada de pacientes nos estabelecimentos do SNS e outros estabelecimentos 

publicamente financiados ou contratados (al. b) do art. 9.º). Para cumprimento 

dessa incumbência, em 2014 a ERS irá realizar as seguintes atividades:  

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de discriminação ou rejeição infundada de 

doentes nos serviços públicos ou publicamente financiados, bem como nos 

estabelecimentos contratados para a prestação de cuidados no âmbito de 

sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados devendo para 

esse efeito emitir as instruções, pareceres e recomendações que se revelem 

oportunas e necessárias, assim como aplicar as sanções devidas; 

 Realizar ações de fiscalização dos prestadores de cuidados de saúde sempre 

que se verifiquem suspeitas de eventuais práticas de discriminação ou rejeição 

infundada de doentes, bem como fiscalizar a implementação e cumprimento 

das instruções emitidas pela ERS sobre esta questão. 
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Igualmente no âmbito da garantia do acesso aos cuidados de saúde, compete à ERS 

prevenir e punir as práticas de indução artificial da procura de cuidados de 

saúde (artigo 9.º, al. c) dos seus estatutos). Para esse efeito, a ERS deverá, durante 

2014: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de indução artificial da procura, devendo para 

esse efeito emitir as instruções, pareceres e recomendações que se revelem 

oportunas e necessárias, incluindo a imposição de medidas de conduta e a 

adoção das providências necessárias à reparação dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes, assim como aplicar as sanções devidas. 

Finalmente, uma última incumbência da ERS ao nível da garantia do acesso aos 

cuidados de saúde consiste em zelar pelo respeito da liberdade de escolha nos 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde e punir a sua violação (cfr. 

artigo 9.º, al. d)). Nesse âmbito, prevê-se em 2014 realizar as seguintes atividades: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de restrições infundadas da liberdade de 

escolha dos prestadores pelos doentes, devendo para esse efeito emitir as 

instruções, pareceres e recomendações que se revelem oportunas e 

necessárias, incluindo a imposição de medidas de conduta e a adoção das 

providências necessárias à reparação dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes, assim como aplicar as sanções devidas. 

 

4.3. Defesa dos direitos dos utentes 

Um terceiro objetivo de regulação que compete à ERS prosseguir, e que se encontra 

definido na al. c) do art. 7.º do projeto de estatutos, consiste em garantir os direitos e 

interesses legítimos dos utentes. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do art. 10.º, al. a) dos mesmos 

estatutos, monitorizar as queixas e reclamações dos utentes bem como o 

seguimento dado pelos operadores às mesmas. Assim, no âmbito do sistema de 

gestão de reclamações da ERS, prevê-se em 2014: 
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 Processar as reclamações provenientes dos prestadores de cuidados de 

saúde; 

 Rever o procedimento de tratamento dos processos de reclamação e desenhar 

o procedimento do balcão do utente, com vista à certificação segundo a norma 

NP EN ISO 9001:2008; 

 Elaborar relatórios analíticos e estatísticos periódicos a partir da informação 

recolhida através das reclamações; 

 Estabelecer contactos com associações de utentes, visando prestar o melhor 

contributo para a prestação de cuidados de saúde; 

 Alargar o número de protocolos estabelecidos com prestadores que contribuem 

com o maior número de reclamações para a ERS, de modo a agilizar o 

tratamento destes processos; 

 Proceder a melhorias no sistema informático de base ao tratamento de 

reclamações pela ERS, visando a sua maior eficiência; 

 Celebrar protocolos com as ordens profissionais, sobretudo a Ordem dos 

Médicos, dos Enfermeiros e dos Médicos Dentistas, com o objetivo de aferir da 

atuação destes organismos após a intervenção da ERS, nos processos que 

esta lhes remeta;  

 Celebrar protocolos com diversos organismos que desempenhem um papel 

relevante na área dos consumidores, nomeadamente associações 

representativas, de modo a conjugar esforços relativamente aos utentes de 

cuidados de saúde, potenciando a defesa dos seus direitos; 

 Estreitar o relacionamento institucional com a Direção-Geral do Consumidor. 

Durante 2014 serão ainda levadas a efeito as seguinte atividades: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de incumprimento dos direitos dos utentes dos 

serviços de saúde, devendo para esse efeito emitir as instruções, pareceres e 

recomendações que se revelem oportunas e necessárias, incluindo a 

imposição de medidas de conduta e a adoção das providências necessárias à 

reparação dos direitos e interesses legítimos dos utentes, assim como aplicar 

as sanções devidas. 
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Finalmente, a ERS deve prestar informação, orientação e apoio aos utentes de 

serviços de saúde (al. c) do art. 10.º). 

 

4.4. Garantia da qualidade dos cuidados de saúde 

É também objetivo da atividade reguladora da ERS zelar pela prestação de cuidados 

de saúde de qualidade (cfr. al. d) do art. 7.º do projeto de estatutos). 

Uma importante atribuição da ERS a este nível é aquela que assenta na promoção de 

um sistema de classificação dos estabelecimentos de saúde quanto à sua 

qualidade global, conforme se define na al. a) do art. 11.º dos estatutos. 

Uma das atividades prosseguidas nesta área é o desenvolvimento do Sistema 

Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). O SINAS é um sistema assente em um 

modelo de avaliação da qualidade global dos serviços de saúde, que se pretende que 

seja aplicado a diferentes tipologias de prestadores, e que contempla diversas 

dimensões de avaliação. Os objetivos do SINAS são promover o acesso, por parte dos 

utentes, a informação útil e inteligível sobre a qualidade dos serviços de saúde, e 

promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados. 

Durante 2014, pretende-se: 

 Dar continuidade à avaliação preconizada pelos dois módulos do SINAS 

(Hospitais e Saúde Oral) em todas as suas dimensões, concretizando a 

publicação semestral ou anual das avaliações efetuadas; 

 Levar a cabo a primeira avaliação da dimensão de qualidade “satisfação dos 

utentes”, a qual assentará na realização de um estudo de inquérito aos utentes 

dos serviços de internamento dos prestadores em avaliação, no âmbito do 

SINAS@Hospitais; 

 Adicionar as dimensões “Excelência Clínica” e “Satisfação do Utente” às 

restantes dimensões do SINAS@Saúde.Oral; 

 Reanalisar a metodologia e os indicadores utilizados no SINAS (Hospitais e 

Saúde Oral), no âmbito de protocolo já celebrado com a Ordem dos Médicos, e 

com outras ordens profissionais que queiram participar; 
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 Concretizar um plano de auditorias sistemático preconizado pelo sistema, a um 

conjunto aleatório de prestadores; 

 Incrementar a divulgação e clarificação dos diferentes aspetos do SINAS, junto 

dos diferentes intervenientes identificados (público em geral, profissionais e 

prestadores envolvidos, peritos e comunicação social), quer nacional, quer 

internacionalmente, potenciando a promoção do sistema; 

 Estruturar uma análise económico-financeira com o objetivo de evidenciar, para 

o consumidor, um índice de custos médio dos principais cuidados de saúde. 

Compete ainda à ERS velar pela adequação dos sistemas de acreditação e 

certificação dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e pelo 

cumprimento das obrigações legais e regulamentares inerentes, nos termos da al. 

b) do art. 11.º. Nesse âmbito, a ERS deverá, em 2014: 

 Fazer o levantamento e estabelecer a baseline para a avaliação do impacto 

dos sistemas de acreditação e certificação implementados nos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde em Portugal continental; 

 Desenvolver as capacidades internas para a ERS poder avaliar a adequação 

dos sistemas de acreditação e certificação dos estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde. 

A al. c) do mesmo artigo 11.º dispõe que incumbe à ERS garantir o direito dos 

utentes à prestação de cuidados de saúde de qualidade, sem prejuízo das 

competências da Direcção-Geral da Saúde. Para tal, em 2014 a ERS irá: 

 Identificar as normas de qualidade em saúde com vista à inclusão do seu 

conteúdo, sempre que possível, nas várias formas de atuação da ERS, e 

comunicá-las em linguagem entendível pelo público em geral; 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem casos de violação dos direitos e interesses legítimos 

dos utentes, designadamente por incumprimento de normas da qualidade da 

prestação de cuidados de saúde, devendo para esse efeito emitir as 

instruções, pareceres e recomendações que se revelem oportunas e 

necessárias, incluindo a imposição de medidas de conduta e a adoção das 
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providências necessárias à reparação dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes, e ainda aplicar as sanções devidas; 

 Realizar ações de fiscalização dos prestadores de cuidados de saúde sempre 

que se verifiquem suspeitas de eventuais violações dos direitos e interesses 

legítimos dos utentes e de incumprimento de normas da qualidade da 

prestação de cuidados de saúde, bem como fiscalizar a implementação e 

cumprimento das instruções emitidas pela ERS neste âmbito. 

 

4.5. Legalidade e transparência das relações 

económicas 

A al. e) do art. 7.º do projeto de estatutos determina que a ERS deve velar pela 

legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do 

sistema. 

Para efeitos daquele objetivo, incumbe à ERS, em primeiro lugar, elaborar estudos e 

emitir recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos da 

economia da saúde, incluindo no que respeita ao acesso à atividade e às relações 

entre o SNS ou entre sistemas ou subsistemas públicos de saúde ou equiparados, e 

os prestadores de cuidados de saúde, independentemente da sua natureza, tendo em 

vista o fomento da transparência, da eficiência e da equidade do setor, bem como a 

defesa do interesse público e dos interesses dos utentes (vide artigo 12.º, al. a) do 

projeto de estatutos da ERS). Nesse âmbito, a ERS planeia em 2014 levar a cabo as 

seguintes atividades: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem constrangimentos à legalidade e transparência das 

relações económicas entre todos os agentes do sistema, devendo para esse 

efeito emitir as instruções, pareceres e recomendações que se revelem 

oportunas e necessárias. 

Nos termos do artigo 12.º, al. b), 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, 
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conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços de saúde. Para dar 

cumprimento a esta atribuição, a ERS deverá, em 2014: 

 Dar resposta às solicitações de parecer sobre contratos de concessão e de 

gestão, e por iniciativa própria elaborar aqueles que a ERS entenda por 

relevantes;  

 Avaliar o impacto do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro (que regula a 

relação do SNS com as IPSS), na rede nacional de prestação de cuidados de 

saúde, sobretudo nas óticas do acesso e da concorrência; 

 Nos termos da al. b) do art. 24.º do projeto de estatutos da ERS, proceder à 

recolha e atualização da lista de contratos de concessão, de parceria público-

privada, de convenção e das relações contratuais afins no setor da saúde. 

O artigo 12.º, al. c), dos estatutos, estabelece que incumbe à ERS elaborar estudos e 

emitir recomendações sobre a organização e o desempenho dos serviços de 

saúde do SNS. Nesse sentido, em 2014 a ERS prevê a realização das seguintes 

atividades: 

 Avaliar a gestão das listas de utentes inscritos para cirurgia no SNS, na ótica 

do acesso pelos utentes aos serviços de cirurgia, da afetação da concorrência 

nos mercados relevantes dos serviços de cirurgia, da qualidade dos cuidados 

de saúde em cirurgia e do impacto financeiro dessa gestão; 

 Analisar a evolução e a atual situação de implementação do Programa 

Nacional de Promoção de Saúde Oral, cobrindo os resultados deste programa 

nas vertentes do acesso, da concorrência e da qualidade; 

 Dar resposta às solicitações de parecer sobre a organização e ou desempenho 

dos serviços de saúde do SNS. 

Também no âmbito da regulação económica, compete à ERS pronunciar-se e emitir 

recomendações sobre os requisitos e as regras relativos aos seguros de saúde 

e cooperar com a respetiva entidade reguladora na sua supervisão (cfr. artigo 

12.º, al. d)). Nesse âmbito, em 2014 a ERS irá: 

 Analisar a área dos seguros de saúde e dos subsistemas de saúde, traçando 

um retrato comparado do setor em Portugal face a outros sistemas de saúde 
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de natureza similar, aferindo o seu contributo como fonte de financiamento dos 

cuidados de saúde, e avaliando os principais desafios regulatórios dos seguros 

e subsistemas nas óticas da sua relação com os utentes e da sua relação com 

os prestadores. 

Como incumbência para efeitos do objetivo de regulação económica, a ERS deverá 

ainda, à luz da al. e) do artigo 12.º dos seus futuros estatutos, pronunciar-se sobre o 

montante das taxas e preços de cuidados de saúde administrativamente fixados, 

ou estabelecidos por convenção entre o SNS e entidades externas, e velar pelo 

seu cumprimento. Dando cumprimento a esse desiderato, a ERS em 2014 irá: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem violação das taxas e preços de cuidados de saúde 

administrativamente fixados, ou estabelecidos por convenção entre o SNS e 

entidades externas, devendo para esse efeito emitir as instruções, pareceres e 

recomendações que se revelem oportunas e necessárias; 

 Monitorizar o comportamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde e outros intervenientes na implementação do regime jurídico aplicável 

às taxas moderadoras aprovado pelo Decreto-Lei n.º 113/2011 de 29 de 

novembro; 

 Dar resposta às solicitações de parecer sobre taxas e preços de cuidados de 

saúde administrativamente fixados, e por iniciativa própria elaborar aqueles 

que a ERS entenda por relevantes. 

Finalmente, e igualmente com afinidade relativamente ao objetivo de regulação 

económica, a ERS pode intervir na mediação ou conciliação de conflitos entre 

estabelecimentos do SNS ou entre os mesmos e prestadores do setor 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 (art. 25.º do projeto de estatutos). 

 Iniciar os trabalhos tendentes à implementação de mecanismos de resolução 

alternativa de litígios, designadamente mediação e conciliação, incluindo a 

elaboração dos respetivos regulamentos; tais trabalhos passarão pelo 

levantamento das práticas existentes, a identificação de modelos possíveis 
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aplicáveis à ERS e a concretização de critérios de acesso aos mecanismos de 

resolução alternativa de litígios que vierem a ser implementados. 

 

4.6. Promoção da concorrência 

Nos termos da alínea f) do art. 7.º dos seus futuros estatutos, um dos objetivos de 

regulação da ERS consiste em defender a concorrência nos segmentos abertos ao 

mercado e colaborar com a Autoridade da Concorrência na prossecução das suas 

atribuições relativas a este setor. 

Para esse efeito, incumbe à ERS, nos termos do art. 13.º, al. a), identificar os 

mercados relevantes que apresentam características específicas sectoriais, 

designadamente definir os mercados geográficos, em conformidade com os princípios 

do direito da concorrência. Ainda nos termos do art. 17.º, a ERS pode realizar 

estudos de mercado e inquéritos por áreas de atividade que se revelem 

necessários para a prossecução da sua missão, designadamente para supervisão 

e o acompanhamento de mercados e verificação de circunstâncias que indiciem 

distorções ou restrições à concorrência. Nesse âmbito em 2014 a ERS deverá: 

 Dar resposta às solicitações de parecer prévio não vinculativo sobre a proposta 

de modalidade de procedimento para a celebração de convenções pelo SNS, 

atendendo às características do mercado a que se dirige a convenção, 

nomeadamente quanto aos níveis de concorrência, à área de prestação e à 

natureza dos serviços (nos termos do n.º 2, art. 4.º, Decreto-Lei n.º 139/2013, 

de 9 de outubro). 

Por outro lado, compete à ERS, à luz do disposto no artigo 13.º, al. b), do mesmo 

diploma, velar pelo respeito da concorrência nas atividades abertas ao mercado 

sujeitas à sua jurisdição. Nesse sentido, em 2014 serão realizadas as seguintes 

atividades: 

 Investigar todas as participações, queixas e reclamações de utentes ou 

profissionais que indiciem desrespeito das regras da concorrência nas 

atividades abertas ao mercado sujeitas à sua jurisdição; 
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 Emitir as instruções ou recomendações necessárias à melhoria do 

funcionamento concorrencial das atividades e estabelecimentos sujeitos à 

regulação da ERS. 

Finalmente, no âmbito da defesa da concorrência, incumbe à ERS, nos termos do 

artigo 13.º, al. c), colaborar com a Autoridade da Concorrência no desempenho 

das suas atribuições, de harmonia com o disposto na Lei n.º 19/2012, de 8 de maio. 

Assim, a ERS deverá, durante 2014: 

 Responder a todos os pedidos de parecer efetuados pela Autoridade da 

Concorrência nos termos dos artigos 34.º, 35.º, 55.º e 61.º da Lei n.º 19/2012, 

de 8 de maio; 

 Participar, sempre que necessário, à Autoridade da Concorrência os factos de 

que tenha conhecimento que possam constituir ilícito jusconcorrencial à luz da 

Lei da Concorrência. 

 

4.7. Outras atividades 

4.7.1. Sistema de Gestão da Qualidade 

Em 2013 a ERS iniciou a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ), assente na abordagem por processos preconizada pela norma NP EN ISO 

9001:2008. 

A implementação de um SGQ tem a finalidade de otimizar os processos e melhorar a 

qualidade e a eficácia dos serviços prestados pela ERS. Para tal é necessário que a 

implementação do SGQ assente numa visão estratégica através da abordagem por 

processos, permitindo melhores níveis de controlo e de melhoria contínua. 

As fases projetadas para a implementação do SGQ, que se concretizarão durante 

2014, são: 

1. A implementação de uma cultura de qualidade;  

2. A implementação do SGQ; e 

3. A certificação do SGQ. 
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No âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da ERS, o 

Conselho Diretivo aprovou em dezembro de 2013 a Política da Qualidade da ERS. 

Desta forma, atendendo a que a ERS tem uma intervenção num setor muito sensível, 

a instituição estabeleceu um compromisso com a qualidade no sentido de: 

 Desenvolver uma atividade de supervisão independente das entidades titulares 

dos estabelecimentos sujeitos à sua jurisdição ou de qualquer outra entidade com 

intervenção no setor; 

 Prestar informação clara e precisa a todos os interessados no setor da saúde, 

nomeadamente aos utentes, no sentido de reforçar a sua capacidade de escolha 

sobre os cuidados de saúde que mais se adequem às suas necessidades, e aos 

regulados no sentido de prestar os esclarecimentos necessários ao desempenho 

da sua atividade; 

 Ser transparente nas suas ações, comunicando as suas atividades e decisões, e 

mantendo um constante fluxo de informações; 

 Ser responsável e prestar contas no sentido de merecer a confiança de todos os 

intervenientes no mercado, elemento essencial para um ambiente regulatório 

estável e propício ao bom funcionamento do sistema de saúde; 

 Obter o reconhecimento de todos no exercício das suas funções através da 

imparcialidade, rigor e competência técnica dos seus atos; 

 Reforçar as parcerias com diferentes agentes da área da saúde, quer ao nível 

técnico, como ao nível administrativo de modo a obter benefícios mútuos para os 

utentes e prestadores. 

Assim, a implementação de uma cultura de melhoria contínua dos processos e 

objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade projeta a ambição da ERS em 

prosseguir a sua missão com elevada competência e transparência e dessa forma 

contribuir para um melhor funcionamento do sistema de saúde. 
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4.7.2. Sistema de informação e atendimento ao utente e 

regulado 

A ERS vem desde 2006 implementando sistemas de informação com vista à prestação 

de informação aos utentes dos cuidados de saúde, aos prestadores, às outras 

instituições da área da saúde e ao público em geral, tendo no seu website o 

instrumento chave dessa comunicação, dando aliás cumprimento, dessa forma, ao 

disposto no art. 66.º dos seus futuros estatutos. 

Na ótica da prestação de informação ao utente, durante 2014 a ERS irá desenvolver 

as seguintes atividades: 

 Criar o Portal do Utente no sentido de oferecer um conjunto mais alargado de 

serviços e funcionalidades potenciando o aumento do número de acessos por 

parte dos utentes ao website da ERS; este Portal do Utente não revestirá 

apenas a dimensão de um website, mas pretende-se que seja o invólucro de 

todo um manancial de serviços e de prestação de informações ao utente; 

 Melhorar a qualidade da informação, no sentido de assegurar a disponibilidade 

de informação relevante que habilite o utente a fazer escolhas esclarecidas; 

 Conceber e gerir o atendimento do Balcão do Utente, o qual visará transmitir 

informação aos utentes de forma simples e acessível, para tal tendo quatro 

dimensões: presencial, telefónica, escrita e virtual. 

O atendimento ao regulado vem-se também revelando cada vez mais uma atividade 

de grande importância na ERS. Com efeito, a necessidade de atendimento 

relacionado com processos de registo, pagamentos de taxas, esclarecimentos sobre 

requisitos de funcionamento e, desde 2010, também com processos de licenciamento, 

tem vindo a aumentar exponencialmente. 

Prevê-se que a necessidade de atendimento, em 2014, ultrapasse os 11.000 

atendimentos telefónicos e que o atendimento presencial ultrapasse as 1.500 tarefas, 

em linha com o que se verificou em 2013. 
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4.7.3. Comunicação e relações externas 

A ERS, como entidade independente que prossegue o interesse público, tem uma 

responsabilidade acrescida de prestação de contas, concretizada, desde logo, pela 

obrigação prevista no art. 65.º do projeto de estatutos, de elaboração e envio ao 

Governo e Assembleia da República de um relatório sobre a atividade regulatória. 

Neste contexto, a ERS, na pessoa do seu Presidente, estará sempre disponível para 

prestar declarações e esclarecimentos, em sede de audição na Assembleia da 

República, no seguimento de convocação por parte da Comissão Parlamentar de 

Saúde ou de outra comissão interessada no trabalho desenvolvido pela Reguladora. 

Adicionalmente, para concretização das suas obrigações de transparência perante o 

público, a ERS utiliza o seu website como o principal canal de comunicação com os 

utentes, os prestadores de serviços de saúde, as demais instituições do setor e a 

comunicação social, assegurando, assim, não só a prestação de informação sobre 

todas as suas atividades, mas também oferecendo serviços relevantes para estes 

diferentes públicos. 

A ERS prestará informações públicas sobre a sua atividade em todos os eventos em 

que o seu Conselho Diretivo participar. Fá-lo-á, também, naturalmente, no contexto 

dos eventos por si organizados, de entre os quais se pode destacar o IV Fórum ERS, 

que, à semelhança dos anteriores, se realizará no mês de setembro. A par deste 

evento, será lançado o quarto número dos “Textos de Regulação em Saúde”, desta 

feita referente ao ano de 2013. 

Ainda no âmbito das suas relações externas, é de referir a EPSO – European 

Partnership for Supervisory Organizations in Health Services and Social Care, de cuja 

direção a ERS faz parte, e que tem nas suas conferências internacionais o principal 

momento de discussão das temáticas relevantes, de apresentação e atualização das 

atividades conjuntas, de troca de experiências e realização de contactos bilaterais. 

Estas conferências ocorrem duas vezes por ano (primavera e outono), em países 

membros diferentes, sendo a sua organização assegurada em conjunto pela direção 

da EPSO, pelo membro do país que recebe a conferência e pelo secretariado da 

EPSO. Assim, na primavera de 2014, será a vez de Portugal se colocar no papel de 

anfitrião, sendo, pois, a ERS a responsável pela organização do encontro. 
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Por fim, e à semelhança dos anos transatos, no ano de 2014 haverá lugar para 

intervenções em diversos eventos organizados por outras instituições, através da 

apresentação de discursos, palestras ou seminários relativos a temas relacionados 

com a regulação na saúde, por parte dos membros do Conselho Diretivo. 

Importa ainda assinalar que em 2014 se pretende relevar a promoção da comunicação 

interna e externa da ERS, de forma transparente e eficaz, contribuindo para a 

consolidação e manutenção da imagem da instituição e aprofundando a relação da 

ERS com os média, certificando-se da eficácia da transmissão da mensagem. É com 

este intuito que a nova estrutura orgânica da ERS, em vigor desde novembro de 2013, 

contempla pela primeira vez um Gabinete de Comunicação como estrutura dedicada à 

promoção do fluxo intercomunicacional na organização, bem como ao aprofundamento 

da relação da ERS com os seus stakeholders e com a comunicação social. 
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5. Mobilização de recursos 

5.1. Recursos humanos 

O estado atual de desenvolvimento da instituição, bem como a ampliação da 

intervenção regulatória da ERS a novas áreas e âmbitos, decorrentes designadamente 

da adequação à lei-quadro das entidades reguladoras, implicará a necessidade de 

contratação de dez novos colaboradores, durante o próximo ano, conforme consta do 

mapa de pessoal, aprovado pelo Despacho n.º 615/2013 do Senhor Secretário de 

Estado da Saúde. 

No âmbito da gestão e valorização dos seus recursos humanos, propõe-se a ERS, em 

2014: 

 Proceder à implementação de um novo sistema informático de gestão dos recursos 

humanos, adequado à natureza e especificidades da ERS, decorrentes da lei-

quadro das reguladoras; 

A este respeito, será desenvolvido o “Portal do Funcionário”, tratando-se de uma 

ferramenta eletrónica que permitirá otimizar algumas das tarefas relacionadas com 

a gestão administrativa de recursos humanos, nomeadamente no que respeita à 

disponibilização de talões de vencimentos, declarações de IRS, consulta e 

alteração de dados biográficos, pedidos de marcação e alteração de férias, 

requisição de viaturas e alojamentos, entre outros; 

 Dando cumprimento ao definido no artigo 10.º, n.º 2, alínea a) da lei-quadro das 

reguladoras, elaborar regulamentos internos sobre as seguintes matérias: 

a) organização e disciplina do trabalho; 

b) regime do pessoal, incluindo avaliação de desempenho e mérito; 

c) regime de carreiras; e 

d) estatuto remuneratório do pessoal. 

 Elaborar um regulamento de recrutamento de trabalhadores, com observação dos 

princípios constantes do n.º 3 do artigo 35.º da lei-quadro das reguladoras. 

 Manter o investimento no desenvolvimento e na gestão da competência técnica da 

ERS, incentivando a permanente valorização profissional dos seus colaboradores, 

através de ações de formação; 
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 Acompanhar e elaborar mecanismos de apoio e suporte do processo de avaliação 

do desempenho dos trabalhadores da ERS; 

 Elaborar documentos e relatórios legais, designadamente o Balanço Social, o 

Relatório Único e os reportes trimestrais para a DGAEP. 

 

5.2. Património e aprovisionamento 

Ao nível da gestão de património e aprovisionamento, desenvolver-se-ão as seguintes 

atividades: 

 Assegurar a manutenção, conservação e bom funcionamento das instalações; 

 Proceder à inventariação, etiquetagem e reconciliação físico-contabilística dos 

ativos imobilizados; 

 Gerir a frota automóvel de acordo com as necessidades funcionais;  

 Negociar, sempre que possível, os contratos de fornecimentos de bens e serviços, 

no sentido de reduzir os custos; 

 Assegurar o cumprimento escrupuloso das regras de contratação pública, devendo 

ser lançado procedimento para a aquisição de uma plataforma de contratação 

eletrónica;   

 Rentabilizar e combater o desperdício dos bens de uso corrente e reduzir os 

consumos de água e energia elétrica; 

 Através do “Portal do Funcionário”, criar fluxos de gestão e requisição de viaturas, 

reservas de alojamento, entre outras. 

 

5.3. Gestão financeira e orçamental 

Nesta área, a ERS prevê desenvolver, em 2014, as seguintes atividades: 
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 Por força do disposto no n.º 1 do artigo 38.º da lei-quadro das reguladoras, a ERS 

deverá passar a utilizar o Sistema de Normalização Contabilístico, tornando-se 

assim necessário proceder à implementação de um sistema integrado de gestão, 

nas áreas de contabilidade, tesouraria, vendas, compras e aprovisionamento, 

recursos humanos e património, que garanta o suporte administrativo e financeiro 

da atividade da ERS, bem como a informação e documentação necessárias à 

prestação de contas designadamente junto do Tribunal de Contas, Direção-Geral 

do Orçamento, membro do Governo da área da Saúde, entre outros; 

 Apresentar periodicamente ao Conselho Diretivo mapas de análise económico-

financeira, das despesas por centro de custo/atividade e da execução orçamental; 

 Através do “Portal do Funcionário” criar fluxos de pedidos de material de economato 

que permitam controlar na hora os stocks disponíveis e gerir as necessidades de 

reposição dos mesmos; 

 Efetuar a conta de gerência conforme os normativos do Tribunal de Contas, que 

engloba todos os mapas de prestação de contas, relatório de gestão, anexo ao 

balanço e à demonstração de resultados, balanço social, entre outras informações 

que se revelem necessárias; 

 Continuar a aplicar o cumprimento do princípio da Unidade de Tesouraria, 

assegurando que os regulados pagam as taxas (de inscrição e de manutenção) e 

as coimas diretamente na conta do IGCP; 

 Apresentar relatórios mensais ao Conselho Diretivo sobre a execução orçamental, 

com mecanismos de controlo do grau de execução; 

 Dar cumprimento ao disposto na lei do orçamento e no Decreto-Lei da execução 

orçamental, nomeadamente, efetuando reportes periódicos à Direção-Geral do 

Orçamento. 

 

5.4. Gestão dos Sistemas de Informação 

Na área dos sistemas de informação os objetivos prioritários para 2014 são: 
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 a capacitação dos sistemas informáticos como elemento transversal às 

necessidades internas e externas da ERS; 

 o início de um programa de renovação gradual e programada de parque de 

hardware, com vista à estabilização dos investimentos neste campo, evitando-

se a concentração temporal e financeira dos mesmos; 

 a robustez dos sistemas informáticos, bem como da qualidade informacional 

pelos mesmos disponibilizada; e 

 o progressivo ganho de autonomia e aquisição de know-how interno para a 

gestão dos sistemas informáticos, reduzindo-se paulatinamente a dependência 

da ERS da prestação de serviços externos. 
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6. Orçamento para 2014 

O orçamento da ERS para 2014 contempla uma receita global de 4.463.031€, 

destinando-se a financiar as despesas da ERS, quer de bens de investimento quer de 

custos de funcionamento. 

A receita prevista é proveniente das taxas de registo dos prestadores de cuidados de 

saúde (taxa de inscrição e taxa de manutenção), da cobrança de coimas (nesta rubrica 

inscreve-se 40% do montante total das coimas e outras sanções pecuniárias 

aplicadas, revertendo o restante para o Estado), de juros de mora e de juros de 

aplicações financeiras (vide tabela 1). 

Tabela 1 – Receita orçamentada 

Rubrica económica Descrição Euros 

04.01.99 TAXAS DIVERSAS 4.418.231 

04.02.01 JUROS DE MORA 2.000 

04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 40.000 

05.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.500 

07.02.99 VENDAS 300 

06.03.01 ESTADO 0 

Total da Receita 4.463.031 

Desde 2006 a ERS não utiliza verbas provenientes de transferência do Orçamento do 

Estado, o que irá acontecer também em 2014. 

Por seu turno, a distribuição da despesa por grandes agrupamentos encontra-se 

sintetizada no seguinte tabela. 

Tabela 2 – Despesa orçamentada 

Agrup. Descrição Euros 

01 DESPESAS COM PESSOAL 2.109.450 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (dos quais): 1.531.711 

                     ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA 395.092 

                     SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 171.257 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO 508.700 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.984 

Total da despesa 4.260.845 

A componente de maior peso no total do orçamento é destinada ao financiamento de 

despesas com pessoal (2.109.450€), com um peso de 51% no total da despesa 
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orçamentada. Note-se que, como foi referido anteriormente, a ERS prevê contratar 10 

novos colaboradores durante o próximo ano. 

As despesas com aquisição de bens e serviços representam 34% do valor 

orçamentado para despesas de funcionamento, entre as quais se destacam os 

encargos com instalações (arrendamento, água, eletricidade, limpeza e segurança), 

aquisição de livros e documentação técnica, estudos, pareceres, projetos e 

consultadoria, bem como outros trabalhos especializados necessários ao correto 

funcionamento da instituição e teve por base os seguintes principais pressupostos: 

 O seu quadro de pessoal; 

 O crescimento da rede de sistemas de informação – hardware e software; 

 A prestação de serviços em regime de outsourcing ligados ao reforço da 

infraestrutura de hardware e software; 

 O investimento na formação dos seus quadros técnicos; 

 O recurso a entidades externas para a realização de estudos e pareceres que 

requerem especialização, nos termos e para cumprimento do Plano de 

Atividades; 

 A prestação de serviços de técnicos especializados em determinadas áreas da 

saúde. 

 

Porto, 5 de fevereiro de 2014 
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