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Competências da ERS 

 Missão: Supervisão da atividade e funcionamento 
dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde 

Cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e de 

funcionamento, incluindo o licenciamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde; 

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 (incluindo o de queixa e 

reclamação); 

Legalidade e transparência das relações económicas entre 

os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. 
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Competências da ERS 

 Concentrado de poderes típicos: 

Regulação 

Regulamentação 

Inspeção e fiscalização 

Sancionatório 

Resolução de conflitos 
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Competências da ERS 
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As novas competências da ERS 

 Os novos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-
Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto 

Adaptação às exigências decorrentes da Lei-Quadro das 

Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 

de agosto 

Consolidação e reforço das atribuições da ERS enquanto 

entidade reguladora independente 

Alargamento do âmbito de intervenção regulatória e de 

supervisão no mercado da saúde 

Normativos inovadores face ao regime jurídico anterior, no 

que respeita a áreas de intervenção da ERS essenciais à 

prossecução das suas atribuições 
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As novas competências da ERS 

 O que mudou com os novos Estatutos? 

A competência territorial da ERS passa a abranger também 

as Regiões Autónomas (sem prejuízo dos Estatutos Político-

Administrativos) 

Passam a estar sujeitos a registo todos os prestadores de 

cuidados de saúde que funcionem em instalações móveis, 

bem como os estabelecimentos que abranjam a prestação de 

cuidados de saúde à distância (telemedicina) 

O registo dos estabelecimentos no SRER deverá ser realizado 

antes do início da respetiva atividade – condição de abertura 
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As novas competências da ERS 

 O que mudou com os novos Estatutos? 

O prazo para atualização dos elementos constantes no 

registo passa de 60 dias para 30 dias, a contar da ocorrência 

do facto gerador da obrigação 

A competência para o licenciamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, sujeitos ao regime do 

Decreto-lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, passa a ser da ERS 

A ERS passa a apreciar e tratar todas as reclamações 

apresentadas pelos utentes em qualquer estabelecimento 

prestador de cuidados saúde 
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Licenciamento 

A ERS concentra todo o procedimento de licenciamento  
[Cf. alínea a) do n.º 2 do art.º 5.º Novos Estatutos ERS] 

 Regime Jurídico do Licenciamento (Decreto-lei 127/2014, de 

22 de agosto) 

Licenciamento / Registo: Condições de abertura e 

funcionamento com finalidades distintas 

Procedimentos: 

• Cf. art. 4.º Procedimento Simplificado por Mera Comunicação 

Prévia: [O declarante responsabiliza-se pelo cumprimento integral dos 

requisitos de funcionamento exigíveis para a atividade que se propõe 

exercer ou que exerce e culmina com a imediata emissão da licença 

de funcionamento] 

• Cf. art. 5.º e sgs Procedimento Ordinário: [Instrução documental e 

vistoria prévia, a realizar pela ERS] 
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Licenciamento 

 Regime Jurídico do Licenciamento (Decreto-lei 127/2014, de 

22 de agosto) 

 

Compete à ERS proceder à monitorização e avaliação 

periódicas da observância dos requisitos e da qualidade dos 

serviços prestados nos estabelecimentos licenciados  

 

Suspensão ou revogação da Licença de funcionamento 
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Licenciamento   
Tipologias de atividade atualmente sujeitas ao RJL 

 Procedimento Simplificado por Mera Comunicação 

Prévia: 

Medicina Dentária [Portaria n.º 268/2010, de 12 de maio e Portaria n.º 

167-A/2014, de 21 de agosto] 

Centros de Enfermagem [Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto e 

Portaria 1056-A/2010, de 14 de outubro] 

Clínicas e Consultórios Médicos [Portaria n.º 287/2012, de 20 de 

setembro e Portaria n.º 136-B/2014, de 3 de julho] 

Unidades de Radiologia [Portaria n.º 35/2014, de 12 de fevereiro] 

Unidades de Medicina Física e Reabilitação [Portaria n.º 

1212/2010, de 30 de novembro]  

Terapêuticas não Convencionais [Portaria n.º 182/2014 de 12 de 

setembro] 
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Licenciamento   
Tipologias de atividade atualmente sujeitas ao RJL 

 Procedimento Ordinário: 

Unidades de Cirurgia de Ambulatório [Portaria n.º 291/2012, de 

24 de setembro e Declaração de Retificação n.º 68/2012, de 23 de 

novembro e Portaria n.º 111/2014, de 23 de maio]  

Unidades com Internamento [Portaria n.º 290/2012, de 24 de 

setembro] 

Unidades de Obstetrícia e Neonatologia [Portaria n.º 615/2010, 

de 3 de agosto e Portaria n.º 8/2014, de 14 de janeiro] 

Unidades de Radioterapia/Radioncologia [Portaria n.º 34/2014, 

12 de fevereiro] 

Unidades de Medicina Nuclear [Portaria n.º 33/2014, de 12 de 

fevereiro]  

Unidades de Diálise [Portaria n.º 347/2013, de 28 de novembro] 
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Licenciamento   
Tipologias de atividade atualmente sujeitas ao RJL 

 Procedimento Ordinário (cont.): 

Laboratórios de Anatomia Patológica [Portaria n.º 165/2014, de 

21 agosto] 

Laboratórios de Patologia Clínica/Análises Clínicas [Portaria 

n.º 166/2014, de 21 de agosto] 

Atividades Laboratoriais de Genética Médica [Portaria n.º 

167/2014, de 21 de agosto] 
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Licenciamento 

 Principais inovações: 

Extensão aos estabelecimentos do sector público 

(Declaração de Conformidade) e social 

Admissibilidade de certificado de cumprimento dos 

requisitos de licenciamento, emitido por empresa ou 

entidade externa reconhecida pela ERS, nos termos a fixar 

por regulamento 

Tipificação da prestação de informações incorretas ou 

incompletas, no âmbito do procedimento ordinário de 

licenciamento, como ilícito de natureza 

contraordenacional 
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Licenciamento 

 Algumas particularidades: 

Cf. art.º 20.º - Concessão do prazo supletivo de 1 ano aos 

estabelecimentos em funcionamento e não licenciados 

para adequação ao novo regime (inexistência de prazo 

fixado na Portaria de atividade).  

• Impacto no exercício do poder sancionatório 

Interpretação do n.º 4 do art. 19.º (estabelecimentos 

licenciados) - prazo de 5 anos para uniformização das 

licenças de funcionamento 

Cf. art.º 21.º - Pedido de dispensa de cumprimento de 

requisitos por razões estruturais ou técnicas – decisão da 

ERS em 30 dias  
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Registo – Finalidade 

 O registo permite o conhecimento do número de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde em atividade no território de Portugal 

continental e, bem assim, nas Regiões Autónomas, 

a sua organização e composição, destinando-se a 

dar publicidade e a declarar a respetiva situação 

jurídica.  

 

 O registo possibilita, assim, o rigoroso exercício 

das funções e poderes regulatórios da ERS. 
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Registo – Funcionamento Geral 

Pessoas Singulares 

Pessoas Coletivas 

Pré registo 

Entidade Criada 

Dados Acesso 

Registo e Licenciamento 

SRER 

Dados Entidade 

Dados Estabelecimento 

Serviços e Colaboradores 

Licenciamento 
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Registo – Pedido de Senha 
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Registo – Pedido de Senha 

 O “Pedido de Senha” corresponde ao primeiro 
passo do Registo de Prestadores na ERS.  
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Registo – Pedido de Senha 
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Registo – Formulário de registo 
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Registo – Formulário de registo 

ECPR5432 
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Registo – Registar estabelecimentos 



30 

 Selecionar o tipo de estabelecimento (fixo, unidade 
móvel e telemedicina), preenchendo os respetivos 
campos. 

Registo – Registar estabelecimentos 
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Registo – Estabelecimento Fixo 
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Registo – Estabelecimento Móvel 
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Registo – Estabelecimento Móvel 
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Registo – Estabelecimento Telemedicina 
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Registo de operadores – Serviços Prestados 
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Registo de operadores – Serviços Prestados 
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Registo de operadores – Colaboradores 
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Registo de operadores – Colaboradores 
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Registo de operadores – Colaboradores 
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Registo de operadores – Colaboradores 
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Registo de operadores – Colaboradores 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 
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Licenciamento 

 ANEXO – 1 ficheiro PDF com: 

 Licença Emitida pela ARS 

 Declaração sob compromisso de honra de que os 
pressupostos que determinaram a emissão da licença se 
mantêm inalterados 

 Declaração de aceitação da direção clínica 
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Estabelecimentos já Licenciados 
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Estabelecimentos já Licenciados 
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Licença de Funcionamento 
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Reclamações 

 Novos estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-lei n.º 
126/2014, de 22 de agosto 

 

Cf. alínea a) do art.º 13.º - a ERS tem por incumbência apreciar 
as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o seu 
seguimento pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde.  
• “APRECIAR”: 

- Tomar conhecimento do volume de reclamações por estabelecimento 
prestador de cuidados de saúde e dos assuntos visados nas mesmas; 

- Quando tal se revele necessário, adotar medidas regulatórias além da 
monitorização do seguimento dado pelos reclamados; 

- Emitir a decisão final. 

• “MONITORIZAR: 

- Verificar a pertinência do seguimento dispensado às reclamações por parte 
dos prestadores; 

- Confirmar o cumprimento das suas obrigações legais. 
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Reclamações 

 Novos estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-lei n.º 
126/2014, de 22 de agosto 

 

Cf. n.º 2 do art.º 30.º - é obrigação dos regulados remeter à 
ERS, no prazo de 10 dias úteis, as reclamações e queixas dos 
utentes bem como informação sobre o seguimento que tenham 
dado às mesmas.  

• “SEGUIMENTO”/“TRATAMENTO”: 

- Análise do conteúdo da reclamação 

- Recolha de informação junto do(s) interveniente(s) dentro da 
instituição 

- Deteção da eventual necessidade de adoção de medidas corretivas 

- Envio de resposta com informação pertinente e atempada ao 
reclamante 
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Reclamações 

 Queixas e reclamações em sentido lato 

Reclamações 

Exposições 

Elogios e louvores 

Sugestões 
 Independentemente do suporte 

Livro de Reclamações 

Formulários eletrónicos 

Exposições por correio postal/ ou 
eletrónico 

Caixas de sugestões 

… 
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Reclamações 

 Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) da ERS 
 

Interface específico para gestão das reclamações, através do 
qual deverá ser remetida toda a informação. 

 

Disponível no sítio eletrónico da ERS - www.ers.pt - na área 
dedicada aos prestadores. 

 

Acesso  através de par “utilizador” + “senha”, atribuído por 
estabelecimento, de acordo com o estado do registo dos 
estabelecimentos no Sistema de Registo de Estabelecimentos 
Regulados (SRER) da ERS. 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 No website da ERS - www.ers.pt -, aceder à área privada  
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Aceder à área privada da Entidade 

ABCD12345 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Verificar sessões de alterações de dados pendentes 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Aceder à área de Gestão de acessos ao SGREC 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Identificação do responsável geral pelas reclamações 

Endereço válido, 

consultado 

frequentemente 



68 

Pedido de acesso ao SGREC 

 Listagem de estabelecimentos registados 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Identificação do responsável pelas reclamações no 

estabelecimento  

Endereço válido, 

consultado 

frequentemente 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Identificação do responsável pelas reclamações no 

estabelecimento  

Endereço válido, 

consultado 

frequentemente 
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Pedido de acesso ao SGREC 

 Listagem de formulários e respetivo estado 
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Validação e envio de  
senhas de acesso ao SGREC 
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Reclamações – Acesso ao SGREC 

 Área privada - Utilizador + Senha de reclamações 

XXXX1234 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Sugestão 

Reclamações – Inserção no SGREC 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Reclamações – Inserção no SGREC 
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Apreciação e Monitorização na ERS 

 Confirmar o cumprimento das obrigações legais do 
prestador 

E agir em conformidade 

 

 Analisar a temática reclamada 

 

 Verificar a pertinência do seguimento dispensado 
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Apreciação e Monitorização na ERS 

 Emitir decisão final 

 

Arquivamento simples 

 

Arquivamento com abertura de processo suplementar 
(Avaliação, Inquérito, Fiscalização…) 

 

Encaminhamento para outra(s) Instituição(ões) 

 Informar - Prestador e Reclamante - da decisão final 

 Elaborar relatórios estatísticos periódicos 
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Como contactar a ERS 

 Presencialmente, por telefone ou por email 

 

Dentro do horário de funcionamento (9:00 – 12:30 e 14:00 – 
17:30), qualquer interessado poderá dirigir-se às instalações 
da ERS, ou efetuar um contacto pelos seguintes meios: 

 

• Morada: Rua S. João de Brito, 621 – L 32, 4150-455 Porto 

• Telefone: 222 092 350  

• Fax: 222 092 351 

• Email: geral@ers.pt 
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Como contactar a ERS 

 Agenda Eletrónica: atendimento presencial ou 
agendamento de contacto telefónico. 

 

A ERS tem uma plataforma online de agendamento de 
contactos, disponível em https://www.ers.pt/pages/352, na 
qual é possível agendar o contacto telefónico ou presencial, de 
acordo com a disponibilidade do requerente e dos serviços. 
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Como contactar a ERS 
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Outros Serviços Online 

 Requerimento de gestão e manutenção de registo 
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Outros Serviços Online 

 Contacto personalizado, através da área privada 
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