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SIGLAS:

APRESENTAÇÃO

CA

Conselho de Administração

DGR

Direção de Gestão de Recursos

DRA

Direção de Regulação Alimentar

Criada pelo Decreto-Lei nº 03/2019, de 10 de janeiro, B. O. nº 03, I Série, 1º Suplemento, a Entidade Regu-

DRF

Direção de Regulação Farmacêutica

ladora Independente da Saúde (ERIS) tem a missão de contribuir para a proteção da saúde pública e dos

DRS

Direção de Regulação da Saúde

interesses do cidadão, assegurando um elevado nível de segurança sanitária dos setores objeto de regula-

GCGU Gabinete de Comunicação e de
Gestão de Utentes

ção: farmacêutico, alimentar e da saúde.

GJ

No âmbito da sua missão, de entre outras, a ERIS possui as atribuições de (i) promover a informação e os
esclarecimentos dos consumidores, em coordenação com as entidades competentes e a (ii) prestar informação, orientação e apoio aos utentes dos serviços de saúde.
Desde a sua criação, a ERIS tem desenvolvido diversas ações de comunicação interna e externa com o
objetivo de estabelecer as bases para o conhecimento e reconhecimento da entidade pela sociedade, sob
o desafio de instituir uma comunicação integrada para uma instituição recém-criada.
Em 2020, através da aprovação da estrutura organizacional, o Gabinete de Comunicação e Gestão de
Utentes (GCGU) foi criado com a missão apoiar o Conselho de Administração na promoção da comunicação interna e externa, na monitorização dos serviços prestados aos utentes, bem como na definição e implementação da política de comunicação da ERIS.
Neste quadro e com o objetivo de recolher subsídios para a elaboração do Plano de Comunicação, a ERIS
realizou um inquérito para a verificação da perceção sobre a sua comunicação.

Gabinete Jurídico

GPCGQ Gabinete de Planeamento,
Cooperação e Gestão da Qualidade
SE

Secretariado Executivo

METOTOLOGIA
A pesquisa compreendeu dois questionários semelhantes aplicados às partes interessadas nos serviços da
ERIS, sendo um questionário para parceiros, operadores económicos e utentes internos e um direcionado

para os visitantes do sítio eletrónico e redes sociais.
O inquérito teve o objetivo de avaliar quanti-qualitativamente como a comunicação da ERIS é percebida e
valorizada, a fim de identificar se as partes interessadas estão satisfeitas com os serviços de comunicação
prestados.

Período de aplicação:
Os questionários foram aplicados no
período de 06 de setembro a 06 de
outubro de 2021, com foco na comunicação da ERIS com o público em geral, ou seja, nas informações publicadas principalmente através do sítio
eletrónico, redes sociais, comunicações de segurança, notícias, dentre
outros.

Aplicação
Para a aplicação dos questionários,
utilizou-se a plataforma gratuita Google Forms, cuja interface permite desenvolver questionários personalizados e tratar os dados de forma segura.
Os questionários foram divulgados por
meio de envio direto via correio eletrónico, assim como, através da publicação em sítio eletrónico e divulgação
através das redes sociais.

PROPÓSITO DE UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS
DE COMUNICAÇÃO

RESULTADOS
Em termos da relação com a ERIS, 54% dos inquiridos correspondem a
visitantes do sítio eletrónico e redes sociais, 33% a colaboradores, 10% a

parceiros e 3% a operadores de setores regulados.

Os materiais de comunicação preparados
pela ERIS são utilizados, principalmente,
para manter o utente informado, alinhar a
comunicação da organização ou para
cumprir requisitos técnicos.

PARTILHA DOS MATERIAIS DE
COMUNICAÇÃO
RELEVÂNCIA DA ERIS
95% dos inquiridos indicou que a ERIS é
importante ou indispensável para os
próprios
ou
para
as
respetivas
organizações.

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS
MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO

82% indicou que utiliza (lê, dissemina ou
reproduz) os materiais de comunicação
preparados pela ERIS pelo menos uma vez
por semana (36%), diariamente (25%) ou
pelo menos uma vez por mês (21%).

Os materiais são disseminados (97%),
principalmente, nos canais pessoais ou das
respetivas
organizações,
para
os
colaboradores das respetivas organizações
ou no sítio eletrónico das respetivas
organizações.
FERRAMENTAS OU MATERIAIS DE
COMUNICAÇÃO UTILIZADOS
RECENTEMENTE
O uso das ferramentas ou materiais de
comunicação preparados pela ERIS varia
conforme o tipo de material, sendo que os
boletins informativos, redes sociais e sítio
eletrónico
correspondem
aos
mais
utilizados, seguidos dos diplomas e
regulamentos,
correio
eletrónico
e
comunicações de segurança.

RESULTADOS

PONTOS FORTES
Em termos de pontos fortes, a variedade
de canais e ferramentas de comunicação
utilizados, com destaque para os boletins
informativos e diplomas divulgados,
compreendem elementos valorizados pelo
público.

ABERTURA E TRANSPARÊNCIA DA
COMUNICAÇÃO
42% indicou que considera que a
comunicação da ERIS segue a tendência da
abertura e transparência das demais
entidades reguladoras e 16,5% considera
mais aberta e transparente, quando
comparada com as demais entidades
reguladoras.

ENGAJAMENTO GERADO
PONTOS DE MELHORIA
Em termos de pontos de melhoria, a
linguagem utilizada é apontada como o
principal aspeto a melhorar.

47% dos inquiridos indicou que considera a
comunicação da ERIS mais engajadora do
que as demais entidades reguladoras e 17%
considera que há equilíbrio no engajamento
gerado pela ERIS com o das demais
entidades reguladoras.

COMUNICAÇÃO DA ERIS COM O PÚBLICO
CLAREZA
86,5% dos inquiridos indicou que considera a comunicação geral da ERIS
com o público boa (61,5%) ou muito boa (25%). A comunicação da ERIS

89% dos inquiridos considera que as
mensagens-chave são claras e bem
apresentadas.

também foi avaliada através de dez parâmetros de qualidade, conforme
segue:

UTILIDADE

OBJETIVIDADE

A comunicação da ERIS é útil para 94% dos
inquiridos ou para os seus respetivos
trabalhos.

87% considera que
equilibrada e concisa.

OPORTUNIDADE

SIMPLICIDADE

Conforme 84% dos inquiridos, a
comunicação da ERIS está disponível
quando estes precisam.

70% considera que as mensagens-chave são
compreensíveis por não especialistas.

a

informação

é

COMUNICAÇÃO DA ERIS COM O PÚBLICO
ACESSIBILIDADE
89% dos inquiridos considera que a
informação necessária está disponível em
sítio eletrónico e é de fácil localização.

INTEGRIDADE
63% dos inquiridos considera que toda a
informação necessária é disponibilizada.

TRANSPARÊNCIA
72% indicou que considera a comunicação
da ERIS suficientemente aberta e
transparente.

ENGAJAMENTO
CANAIS DE COMUNICAÇÃO USADOS

Conforme 73% dos inquiridos, a
comunicação da ERIS faz bom uso de
vários canais.

74% considera que a comunicação da ERIS
envolve suficientemente os diversos
stakeholders (pacientes e consumidores,
operadores
económicos,
parceiros,
comunicação social, instituições públicas,
academia).

BOLETINS INFORMATIVOS
PERIODICIDADE
Especificamente sobre os Boletins Informativos, estes foram avaliados
através de cinco parâmetros, conforme segue:

Os boletins publicados pela ERIS têm
periodicidade adequada, com apreciação
positiva de 74% dos inquiridos.

PUBLICAÇÕES SETORIAIS
LAYOUT
Os boletins publicados pela ERIS possuem
design atraente e funcional, conforme
apreciação positiva de 87% dos inquiridos.

Os boletins publicados pela ERIS foram
considerados muito específicos, pelo que a
ERIS deveria ter apenas um boletim para
cada setor de regulação, conforme
apreciação de 58% dos inquiridos.

CONTEÚDO

PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL

Os boletins publicados pela ERIS são úteis
e utilizam linguagem acessível, conforme
apreciação positiva de 88% dos inquiridos.

39% dos inquiridos discorda que ERIS
deveria ter apenas um boletim institucional
geral, observando-se um índice de
concordância de 30%, enquanto 29% não
opinou sobre o assunto.

CONCLUSÕES
Com a missão de regular setores chave para a saúde pública, a ERIS desenvolveu e aplicou um inquérito
direcionado aos seus públicos interno e externo. Aplicado através de uma plataforma digital, o inquérito

com foco na comunicação da ERIS teve o objetivo de identificar a perceção sobre a sua comunicação, que
tem sido desenvolvida desde a sua criação, em 2019.
Como resultado, observou-se que a ERIS foi indicada como sendo importante ou indispensável para a maioria dos inquiridos e como reflexo dessa importância, os materiais de comunicação preparados pela ERIS
são utilizados com frequência.
De um modo geral, a perceção dos utentes sobre a comunicação da ERIS é positiva, com índices de satisfação (avaliações “boa”, “muito boa”, “concordo” ou “concordo totalmente”) a superar os índices de desconhecimento (“sem opinião”) ou de insatisfação (“má, “muito má”, “discordo”, “discordo totalmente”). Assim, o desempenho dos serviços de comunicação pode ser considerado positivo, contribuindo para a consolidação da imagem institucional da entidade.
Deste modo, é recomendável dar continuidade à promoção de serviços de comunicação de qualidade,
pautados em estratégias direcionadas aos públicos da ERIS, e com planos, projetos ou campanhas de comunicação contemplando diferentes abordagens, como estratégias digitais, campanhas publicitárias e soluções padronizadas, a fim de alcançar os objetivos previamente definidos.
A ERIS apresenta os seus agradecimentos aos utentes que se disponibilizaram a dar a sua opinião sobre a
comunicação da Entidade.

