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ERS, 3 de abril de 2020 

 

Orientação aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde sobre submissão de 

reclamações, elogios e sugestões à ERS no período da Pandemia COVID-19 

 

1. É solicitada a colaboração dos prestadores na submissão à ERS, preferencialmente através 

do SGREC (Sistema de Gestão de Reclamações), cf. orientação do capítulo 5 do Guia de Apoio 

ao Utilizador, das reclamações, elogios ou sugestões em que são visados, até ao terceiro dia 

útil seguinte à sua apresentação pelo reclamante, mesmo que não estejam acompanhados 

de todos os elementos previstos no n.º 2 do artigo 9 do Regulamento n.º 65/2015, de 11 de 

fevereiro. 

2. Para que essa colaboração seja exequível, a ERS disponibiliza indicações que facilitam a 

submissão de processos REC no SGREC, designadamente: 

a. os processos podem ser submetidos à ERS desde que sejam constituídos pelo ficheiro 

da reclamação e por uma informação sumária sobre o seguimento dado à reclamação; 

b. devem ser posteriormente anexados ao processo os documentos e/ou informação em 

falta nos termos da lei, através da funcionalidade de pedido de reabertura de RSP 

disponível no final do formulário; 

c. Foi adicionado a todos os temas disponíveis para classificação de processos REC o 

assunto “COVID-19” que deverá ser selecionado em conjunto com o(s) outro(s) 

assunto(s) sempre que o motivo da reclamação/elogio/sugestão esteja relacionado 

com contingências neste âmbito.  

3. Salienta-se que:  

a. o “Ficheiro da reclamação” é de importação obrigatória; 

b. durante o período em que vigorarem as medidas excecionais, na impossibilidade de 

produzir informação final destinada ao reclamante, o campo “informação enviada ao 

reclamante” pode ficar sem qualquer documento; 
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c. como habitualmente, pode/deve ser anexada documentação adicional no campo 

“outros ficheiros”, sempre que o prestador considere que a mesma possa contribuir para 

melhor apreciação da situação pela ERS;  

d. sempre que possível, devem os prestadores prosseguir com o procedimento aplicável, 

ou seja, a informação deverá ser remetida à ERS através da plataforma eletrónica, 

acompanhada dos ficheiros da reclamação e da informação prestada ao reclamante. 

4. Este procedimento excecional aplica-se a reclamações, elogios e sugestões 

a. apresentados pelos reclamantes a partir de 03 de abril de 2020; 

b. apresentados pelos reclamantes no período de 19 de março a 02 de abril de 2020, e 

ainda não submetidas à ERS, solicitando-se a melhor colaboração dos prestadores na 

submissão destes processos, até ao dia 13 de abril de 2020; 

c. apresentados pelos reclamantes no período de 1 a 18 de março de 2020, e ainda não 

submetidas à ERS, solicitando-se a melhor colaboração dos prestadores na submissão 

destes processos, até ao dia 21 de abril de 2020. 

5. O procedimento excecional deverá ser assegurado até nova informação da ERS. 

6. Neste contexto ainda, os prestadores deverão privilegiar e incentivar junto dos utentes, o 

recurso aos formulários eletrónicos para apresentação de pedidos de informação, queixas e 

reclamações, concretamente, os formulários de pedido de informação e de reclamação junto 

da ERS, e ainda, no caso dos setores não públicos, o formulário do livro de reclamações 

eletrónico (LRE). 

7. Os prestadores devem também assegurar aos utentes a informação de que a reclamação 

apresentada no livro de reclamações em formato eletrónico tem o mesmo valor e o mesmo 

tratamento que a reclamação apresentada em formato físico. 

https://www.ers.pt/pt/utentes/pedido-de-informação/
https://www.ers.pt/pt/utentes/livro-de-reclamações/
https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
https://www.livroreclamacoes.pt/inicio

