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1. INTRODUÇÃO
A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) é uma entidade de âmbito nacional,
criada através do Decreto-Lei n.º 3/2019, de 10 de janeiro, cuja missão é garantir a proteção
da saúde pública e dos interesses do cidadão, assegurando um elevado nível de segurança
sanitária dos setores objeto de regulação. Nos termos dos seus Estatutos, a ERIS define-se
como uma autoridade administrativa independente, de base institucional, dotada de funções
reguladoras, incluindo as de regulamentação, supervisão e sancionamento de infrações e goza
de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
A ERIS tem por finalidade a regulação técnica e económica da atividade dos estabelecimentos
prestadores de cuidados de saúde, dos setores farmacêutico e alimentar, nos termos da lei e
dos seus Estatutos, por meio da prestação de um serviço público em benefício dos seus utentes,
assim como dos operadores dos setores sob a sua alçada. Para a prossecução das suas
atribuições, a ERIS dispõe de competências de regulamentação, supervisão, fixação de preço
máximo, sancionatória e de resolução de conflitos.
Este Relatório consiste na prestação de contas das atividades desenvolvidas pela ERIS no
exercício 2021, no período de janeiro a dezembro, com alusão da execução orçamental no
período em apreço.
O ano de 2021 continuou a ser marcado pelo contexto de pandemia no país, caraterizado por
um permanente reforço da atuação da ERIS nas questões sanitárias e de saúde, visando o
cumprimento da sua missão. As atividades da ERIS em 2021 foram de continuidade de ações
iniciadas em períodos anteriores, sempre ajustadas e acompanhadas com a conjuntura
sanitária do país.
As atividades da ERIS e seu orçamento para 2021 foram concebidos de acordo com as
orientações e linhas estratégicas definidas pelo Conselho de Administração (CA), procurando
atender de forma programática aos grandes desafios nos setores sob a regulação da ERIS.
Nesse quadro, o Plano de Atividades (PA) para 2021 centrou-se numa perspetiva de gestão
racional de recursos, realista e pragmática, que contribuísse para dar resposta às demandas
dos operadores e dos cidadãos, sem descurar da prossecução da edificação dos instrumentos
de gestão e de regulação.
Para suportar as suas atividades em 2021, a ERIS continuou a contar com a previsibilidade
financeira acautelada e uma liquidez considerável, o que possibilitou alguma flexibilidade no
ajustamento das suas atividades.
Ainda num contexto pandémico, a ERIS executou em 2021 o seu plano financeiro sem grandes
restrições, referindo que não houve medidas restritivas no sentido de cativar verbas previstas
para a execução do orçamento aprovado.
Contudo, muitas das ações inicialmente programadas continuaram a ver sua execução
condicionada devido ao quadro pandémico. Os fluxos financeiros gerados pela ERIS, através
dos fundos próprios, possibilitaram executar o seu plano de atividade sem sobressaltos,
viabilizando deste modo a operacionalização de instrumentos, nomeadamente, a execução de
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evolução na carreira, conforme Plano de Cargo, Carreira e Salário (PCCS) em vigor na Entidade,
a aquisição de equipamentos, a materialização do processo de a aquisição de viatura iniciada
em 2020.
Em 2021 não houve alteração substancial na estrutura de gastos da entidade e nem nos fundos
próprios com que pode contar comparativamente com anos anteriores, quais sejam saldos
bancários, contribuições das entidades reguladas, taxas de prestação de serviços, subsídios de
exploração de estruturas sob a sua gestão, designadamente, os armazéns na Praia e em São
Vicente.
No campo orçamental, o montante previsto de receitas para 2021 foi fixado em 164.869.139
escudos cabo-verdianos (ECV), tendo os rendimentos ascendido a 141.924.896,00 ECV. No
concernente às despesas correntes e de investimento, o orçado foi fixado em 165 milhões de
ECV, tendo o realizado se situado em 134 milhões de ECV.
A apresentação deste Relatório está organizada nos seguintes tópicos: Introdução, a ERIS,
Análise da situação económica e financeira do exercício, Balanço, Demonstração de resultados,
anexos às demonstrações financeiras e anexos do Relatório.
Os procedimentos contabilísticos adotados pela ERIS em 2021 tiveram em devida conta, como
tem sido prática, o estabelecido no Sistema de Normalização Contabilístico e Relato de
Financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 05/2008, de 29 de janeiro, tendo sido adotadas as
normas contabilísticas em vigor.

2. A ERIS
2.1. ÓRGÃOS SOCIAIS
Nos termos do artigo 24.º dos seus Estatutos, a ERIS integra os seguintes órgãos:
 O Conselho de Administração;
 O Conselho Consultivo;
 O Fiscal Único.

Figura 1 - Estrutura Organizacional da ERIS
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Integram o Conselho de Administração da ERIS os seguintes membros:


Presidente, Eduardo Jorge Monteiro Tavares, nomeado pela Resolução n.º 13/2019,
publicada no BO n.º 56, de 16 de abril;



Administradora Executiva, Patrícia Jorge Nobre Leite Miranda Alfama nomeada pela
Resolução n.º 13/2019, publicada no BO n.º 56, de 16 de abril;



Administradora Executiva, Íris Vasconcelos Matos, nomeada pela nomeada pela
Resolução n.º 13/2019, publicada no BO n.º 56, de 16 de abril.

O Fiscal Único
Nos termos dos seus Estatutos, o Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da
legalidade, da regularidade e economicidade da gestão financeira e patrimonial da ERIS e de
consulta do Conselho de Administração. É, obrigatoriamente, uma sociedade de auditoria ou
um auditor certificado. Até à presente data não foi nomeado por despacho conjunto dos
membros do Governo responsáveis pela área das Finanças e da Saúde.

O Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo da ERIS é o órgão de consulta e participação na definição das linhas
gerais de atuação da entidade e nas tomadas de decisão do CA, contribuindo para o exercício
eficiente, eficaz e equilibrado da atividade reguladora.
De acordo com o artigo 33.º dos seus Estatutos, o Conselho Consultivo da ERIS é composto por:
a) Um representante designado pelo membro do Governo responsável pela área da
Saúde;
b) Um representante designado pelo membro do Governo responsável pela área das
Finanças;
c) Um representante designado pelo membro do Governo responsável pela área da
Economia;
d) Três representantes das entidades privadas, sociais e cooperativas reguladas pela ERIS;
e) Três representantes dos utentes, por intermédio das associações específicas de utentes
de cuidados de saúde e das associações de consumidores de caráter geral; e
f) Três representantes das associações públicas profissionais e demais associações
profissionais do setor da saúde.
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2.2. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
A ERIS foi criada com a finalidade de regulação técnica e económica, da atividade dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e dos setores farmacêutico e alimentar,
com competências de regulamentação, supervisão, fixação de preços e resolução de conflitos.
Entre outras, constam nas suas atribuições:
a) Supervisionar a atividade e o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de
cuidados de saúde, nos termos dos seus Estatutos;
b) Garantir os mais elevados padrões de proteção da saúde pública, dos profissionais
de saúde e dos cidadãos, o acesso, o uso racional, a qualidade, a eficácia e a
segurança dos medicamentos de uso humano e veterinário, dispositivos médicos e
outros produtos farmacêuticos, bem como dos estabelecimentos do setor
alimentar, englobando a segurança sanitária dos produtos alimentares;
c) Instruir e decidir os pedidos de licenciamento, conceder autorizações, aprovar,
emitir, suspender e revogar licenças de funcionamento de estabelecimentos sob a
regulação da ERIS;
d) Instaurar e instruir os procedimentos de contraordenação resultantes da violação
das disposições legais e regulamentares e, ainda, aplicar aos infratores coimas e
outras sanções previstas na lei;
e) Auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar nos setores sob
regulação, com vista a assegurar o cumprimento da lei e dos mais elevados níveis
técnicos de atuação em todos os domínios da atividade;
f) Regular e supervisionar as atividades ligadas ao ciclo de vida dos produtos
farmacêuticos, designadamente dos medicamentos de uso humano e veterinário,
produtos químico-farmacêuticos, sejam eles ingredientes ativos ou excipientes,
dispositivos médicos e produtos cosméticos, visando a sua qualidade, segurança e
eficácia;
g) Regular e supervisionar as atividades ligadas ao ciclo de vida dos alimentos para o
consumo humano e veterinário, alimentos com propriedades funcionais e novos
alimentos, suplementos e aditivos alimentares;
h) Regular e supervisionar as atividades dos estabelecimentos prestadores de
cuidados de saúde, dos setores dos medicamentos de uso humano, medicamentos
veterinários, dispositivos médicos e estabelecimentos do setor alimentar;
i) Fiscalizar a aplicação e o cumprimento das leis, normas e requisitos técnicos
aplicáveis aos setores regulados, bem como das disposições dos respetivos títulos
de exercício de atividade, designadamente promovendo a realização de
sindicâncias, inquéritos ou auditorias;
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j) Atuar como entidade nacional responsável pela avaliação e comunicação dos riscos
na cadeia alimentar e no âmbito do controlo oficial dos produtos alimentares;
k) Propor medidas de natureza legislativa no âmbito das suas atribuições;
l) Colaborar ativamente na definição de políticas nos setores sob regulação da ERIS;
m) Promover a informação e esclarecimentos dos consumidores, em coordenação com
as entidades competentes;
n) Assegurar e acompanhar o cumprimento das obrigações internacionais no âmbito
das suas atribuições;
o) Funcionar como ponto de contacto do Codex Alimentarius;
p) Definir os instrumentos de regulação com o objetivo de garantir a segurança
sanitária dos alimentos;
q) Definir os instrumentos de regulação com o objetivo de garantir a qualidade,
segurança e eficácia dos medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos
farmacêuticos;
r)

Colaborar com outras entidades públicas na promoção da investigação científica
aplicada aos setores sob regulação da ERIS;

s) Participar na definição da política relativa à produção, comercialização, importação,
exportação, reexportação, controlo e consumo de medicamentos, dispositivos
médicos e outros produtos farmacêuticos; e
t) Fazer a mediação de conflitos entre entidades reguladas e entre estas e
consumidores ou utentes.
A ERIS exerce as suas competências em todo o território nacional, e incentiva um serviço
público de excelência através do desenvolvimento e implementação de instrumentos de
regulação nos setores sob a sua jurisdição.

2.3. PLANO DE ATIVIDADES E REALIZAÇÕES
A elaboração do PA para 2021 centrou-se numa perspetiva de gestão racional de recursos,
realista e pragmática, essencialmente, na execução de atividades que acrescentem valor à ERIS
e que contribuam para dar resposta às demandas dos operadores e dos cidadãos, sem descurar
da prossecução da edificação dos instrumentos de gestão e de regulação, sejam eles internos
ou externos, designadamente no capítulo normativo.
Em termos das linhas orientadoras, o PA da ERIS para 2021 teve em conta algumas premissas
vinculadas ao momento atípico, em decorrência da pandemia da COVID-19, designadamente:
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O privilégio de atividades efetivamente prioritárias (acrescentam valor, dão resposta efetiva
e célere, interna e externa, aos operadores económicos, aos cidadãos e aos utentes);



A redução, ao mínimo, de atividades que acarretem viagens internacionais; e



A reserva de uma franja importante do tempo para as atividades imprevistas e nãoprogramadas.

As atividades desenvolvidas pela Entidade em 2021 foram no sentido de assegurar o
estabelecido no PA, com os seus devidos ajustes à conjuntura, acrescido de demais iniciativas
advindas do próprio contexto de pandemia.
Destacam-se, entre outras atividades levadas a cabo pela ERIS em 2021, nas três áreas core de
intervenção, as seguintes:

2.3.1. Área de Regulação Alimentar
As intervenções priorizadas em 2021 no setor de regulação alimentar foram no sentido de dar
continuidade ao ajustamento das demandas e exigências ao quadro e contexto sanitários, com
destaque para as seguintes realizações:













Elaboração e execução da Agenda Regulatória (AR) para 2021;
Realização das atividades/ações previstas no Plano de inspeção da Direção de
Regulação Alimentar (DRA) 2021;
Consolidação da Base de dados das atividades de controlo oficial;
Apuramento dos resultados do inquérito nutricional ENCAVE;
Execução do Plano Nacional de Colheita de Amostras (PNCA) e alargamento do seu
âmbito para a monitorização dos requisitos de rotulagem dos géneros alimentícios;
Elaboração de procedimentos internos de avaliação de risco para diferentes cenários
de atuação em matéria de controlo oficial;
Promoção de ações enquanto Ponto de Contacto de Codex Alimentarius;
Implementação do projeto de reforço do Codex Alimentarius, conforme financiamento
do FFC II;
Continuação do processo de assistência e licenciamento sanitário de unidades de
produção de aguardente de cana-de-açúcar (grogue);
Elaboração e execução do Plano de comemoração do Dia Mundial da Segurança
Sanitária dos Alimentos (DMSSA);
Execução de ações de sensibilização/reciclagem para entidades parceiras (Câmaras
Municipais e de Comércio, Delegacias de Saúde, Delegações do MAA); e
Elaboração e divulgação de conteúdos orientadores sobre os requisitos técnicos para a
aplicação das boas-práticas no setor alimentar.

8

Relatório & Contas 2021

2.3.2. Área de Regulação Farmacêutica
De igual modo para a área farmacêutica, o ano de 2021 foi de continuidade das ações por forma
a ajustar às demandas e exigências ao quadro e contexto sanitários. Nesse quadro, as atividades
de regulação do setor farmacêutico estiveram centradas, designadamente, nas seguintes
atividades:

























Elaboração do regulamento de colocação de dispositivos médicos (DM) no mercado;
Gestão dos processos de importação especial de medicamentos (IEM) e emissão de
certificados de autorização de importação (CAI);
Gestão dos processos de Autorização de Introdução no Mercado de Medicamentos
(AIM);
Análise da necessidade da atualização da lista de substâncias autorizadas e, se aplicável,
efetivar a sua atualização, que foram elaboradas 2 propostas de revisão da Lista de
substâncias autorizadas, a 1.ª publicada em maio de 2021 e a 2.ª em fase de conclusão;
Gestão e emissão de autorizações de importação e exportação de substâncias
controladas;
Gestão de autorizações de exportação de substâncias controladas;
Elaboração e submissão de formulários e questionários no âmbito das obrigações
internacionais (International Narcotics Control Board, entidades reguladoras, etc.);
Operacionalização do Sistema Integrado de Monitorização do Mercado Farmacêutico
(SIMFAR);
Monitorização dos preços máximos fixados através dos relatórios de comercialização
(RC);
Implementação das atividades de supervisão do abastecimento do mercado (stock
mínimo);
Cadastro de 996 medicamentos;
Gestão de notificações de reações adversas a medicamentos (RAM) e de problemas
relacionados com medicamentos (PRM);
Realização da missão de farmacovigilância (FV) e divulgação do aplicativo do Uppsala
Monitoring Centre (UMC);
Gestão de informações de segurança/qualidade (alertas/ circulares informativas);
Execução do Plano de Comprovação de Qualidade;
Elaboração e execução do Plano Anual de Inspeção com base no risco;
Realização de 05 inspeções no âmbito de denúncias;
Gestão e emissão de 06 declarações de transporte de produtos de saúde;
Análise e seguimento de atividades conexas aos processos de licenciamento de
farmácias, distribuidoras e fabricantes de medicamentos;
Verificação e validação dos processos submetidos a registo;
Elaboração de Instruções aos operadores, documentos para download, perguntas
frequentes para a área de cosméticos;
Elaboração e divulgação de boletins trimestrais sobre a regulação de produtos
cosméticos (PC);
Elaboração e divulgação periódica do Boletim de FV; e
Revisão dos instrumentos SGQ relativos ao procedimento de transporte de
medicamentos.
9
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No concernente à AIM, reflete-se abaixo os principais indicadores relativos à gestão dos
processos no ano 2021:
Tabela 1 - Dados da gestão de processos AIM ano 2021

Tabela 2 - Dados da gestão dos processos a partir de
agosto de 2021

Gestão de Processos AIM ano de 2021
N.º total de processos AIM submetidos
(novos)
N.º total de processos AIM pendentes de
avaliação

Processos geridos a partir de Agosto/2021*
N.º total de processos AIM
53
avaliados
(88.3%)

N.º total de processos AIM avaliados
Processos finalizados

43
297
61
(20%)
11

Processos em validação DDRF
Processos em pedido de elementos
Processos em avaliação TDRF
N.º total de processos pendente de
avaliação ao final do ano

Processos finalizados
Processos em validação DDRF
Processos em pedido de
elementos

6
43
4

44
4
2
236

Relativamente ao procedimento de Importação Especial de Medicamentos (IEM) e à Gestão
das Substâncias Controladas, os indicadores apontam para os seguintes rácios:
Tabela 3 - Dados da gestão de Processos de
IEM, ano 2021

Tabela 4 - Dados da gestão de processos PEP

Gestão de Processos IEM, ano de 2021

Gestão de processos Substâncias Psicotrópicas
Estupefacientes e Precursores ano 2021

N.º total CAI (novos e
renovados) emitidos ERIS
Novos
Renovações
N.º de pedidos cancelados
N.º de esclarecimentos emitidos
Indeferidos

444
238
206
48
13
8

N.º de autorizações de importação e
exportação emitidos
N.º autorizações de exportação e sua gestão

125
51

Ainda, para o setor farmacêutico, a ERIS desencadeou demais iniciativas em 2021, cujos
indicadores podem ser constatados, conforme os seguintes quadros:
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Gráfico 1 - Processos de licenciamento
Total
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Autorização de instalação de distribuidor a…
Autorização de transferência de local de farmácia
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Gráfico 2 - Taxa de cobertura das inspeções planificadas
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Gráfico 3 - Indicadores vários
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No concernente à regulação efetiva do setor de produtos cosméticos, os indicadores apontam
para os seguintes resultados em 2021:
Tabela 6 - Regularização de produtos cosméticos
ano (Contin.)

Tabela 5 - Regularização de produtos cosméticos ano 2021

Registo de Produtos
Total processos
submetidos 2021
Total processos
verificados 2021
Pendentes de análise
Suspensos
Deferidos
Em despacho
Encerrado
Em audiência
Em validação

Verificados 2021
1.036
1.036 (Obs: 768
incompletos)
0
165
135
0
25
4
165

11

Notificações 2021

125
51

Registos 2021
Minatura 2020
Mandyara 2020
Total

7
8
1.051

Tabela 7 - Comunicações de Atividade ano 2021

Comunicação de Atividade
Novos operadores
Alterações
Suspensos

9
5
2
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2.3.3. Área de Regulação da Saúde
As atividades desenvolvidas pela área da saúde da ERIS giraram em torno de uma série de
iniciativas para o setor, com destaque para:








A regulamentação de diversos aspetos do diploma sobre o licenciamento e registo dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde (EPCS) e registo dos técnicos de
saúde;
Socialização dos procedimentos de gestão de queixas e denúncias do setor da saúde
aos EPCS;
A definição de ferramentas de avaliação dos EPCS por nível de cuidado e serviço
prestado;
O acompanhamento e a apreciação de 18 queixas ou denúncias dos utentes em tempo
útil, das quais 11 queixas foram fechadas, 3 continuam com investigação em curso, 1
por iniciar e 3 fora do âmbito de atuação da ERIS;
O licenciamento de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde (EPCS) e
respetivos averbamentos dentro do prazo, tendo sido instruídos 37 pedidos de
licenciamento;
A atualização de registo de EPCS; e
O registo de profissionais de saúde que pretendem exercer a sua atividade no setor
privado e atualização da base de dados, tendo sido concluídos 281 registos.

Cabe realçar que, no concernente às queixas e denúncias recebidas e geridas no setor da saúde
em 2021, os rácios apontam para valores conforme expressos nos quadros e tabelas abaixo:
Gráfico 4 - Classificação das queixas e denúncias
Atuação médica

1

Reclamação fora o âmbito

3

Prestador não identificado

2

Pedido de autorização prévia

2

Livberdade de escolha do prestador

1

Informação prévia sobre…

1

Identificação de…

2

Habilitações dos profissionais

3

Funcionamento dos serviços

2

Faturação excessiva/abusiva…

1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Tabela 8 - Processos de licenciamento do EPCS

Número de pedidos de licenciamento em 2021

Total de pedidos recebidos
Processos completos
Processos instruídos
Vistorias realizadas
Indeferimentos (aguardando seguimento)
Processos pendentes por incompletude
Processos arquivados
Processos pendentes
12

37
26
37
18
2
16
0
19
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Gráfico 5 - Pedidos de Licenciamento por tipologia de EPCS
Centro médico
Clínica
Cons. estomatologia
Cons. médico
Cons. de fisioterapia
Estabelecimentos de enfermagem
Laboratório de análises clínicas
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Cons. de audiologia

1
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6
6
6
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8
2
1
0
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Tabela 9 - Processos de averbamento ao alvará

Número de pedidos de licenciamento em 2021

Total de pedidos recebidos
Processos completos
Processos instruídos
Vistorias realizadas
Indeferimentos
Processos pendentes por incompletude

80
63
64
73
0
16

Processos arquivados (a pedido do operador)

1

Gráfico 6 - Pedidos de Averbamentos ao alvará por tipologia de EPCS
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De salientar as atividades inspetivas levadas a cabo pela ERIS em 2021, no setor da saúde, tendo
os indicadores apontado para os seguintes rácios, conforme expressos nos quadros e tabelas
abaixo:
Tabela 10 - Número de estabelecimentos inspecionados por ilha e por Concelho

Ilha
Brava
Fogo

Santiago

Concelho
Brava
São Filipe
Santa Catarina do Fogo
Mosteiros
Ribeira Grande de Santiago
Praia
São Domingos
São Lourenço dos Órgãos
13

N.º de Estabelecimentos
2
7
1
2
1
62
1
1
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Ilha

Maio
Boa Vista
Sal
São Nicolau
São Vicente
Santo Antão

Concelho
São Salvador do Mundo
Santa Catarina
Tarrafal
São Miguel
Santa Cruz
Maio
Boa Vista
Sal
Ribeira Brava
Tarrafal
São Vicente
Porto Novo
Ribeira Grande
Paúl

N.º de Estabelecimentos
1
6
3
2
4
11
9
20
4
4
60
10
10
1
222

Total
Quadro 1 - Estabelecimentos inspecionados por ilha no âmbito de queixas ou denúncias

Estabelecimento
Associação “Nós Saúde”
Clinitur
Santa Maria Clínica
Medical Service
Delegacia de Saúde do Sal /Lab de Virologia
Megafísio
Medicentro

Ilha
Santiago - Praia
Sal – Santa Maria
Sal – Santa Maria
Sal – Santa Maria
Sal - Espargos
São Vicente - Mindelo
São Vicente - Mindelo

Em súmula, no que respeita aos processos de registo que deram entrada na ERIS em 2021,
apresentam-se os seguintes indicadores:
Tabela 12 - Pedidos de registo técnico

Total de pedidos de registo recebidos
N.º de Averbamentos
Total de cartões emitidos
Indeferimentos

Número de pedidos de registo técnico 2021

309
28
281
0

2.4. RECURSOS HUMANOS
Para a materialização do seu plano de atividades e persecução dos seus objetivos, a ERIS
contou, a 31 de dezembro de 2021, com um efetivo de 48 colaboradores, dos quais um em
comissão de serviço.
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Figura 2 - Repartição por sexo

Figura 3 - Carreira de pessoal da ERIS

Relativamente ao tipo de relação jurídica, a maioria dos colaboradores distribuiu-se pelo
contrato de trabalho por tempo indeterminado (37 colaboradores), o que configura a
predominância da segurança no vínculo laboral, secundado a larga distância pelo contrato de
trabalho por tempo certo (10 colaboradores) e pela Comissão de serviço, com 1 colaborador.

Figura 4 – Relação jurídica de trabalho

Figura 5 - Nível de escolaridade

Os colaboradores da ERIS, no período a que se reporta, estão afetos nos diversos serviços,
conforme o seguinte:
Tabela 8 - Colaboradores da ERIS em 2021

ÓRGÃO/SETOR

Conselho de Administração e
Apoio

Direção de Regulação da Saúde

COLABORADOR

QTD.

Presidente

1

Administradores

2

Secretária Executiva

1

Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes
Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão de
Qualidade
Gabinete Jurídico

2

Diretor

1

Técnicos

3
15

4
2
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ÓRGÃO/SETOR

COLABORADOR

QTD.

Direção de Regulação
Farmacêutica

Diretor

1

Técnicos

10

Diretor

1

Técnicos

7

Diretor

1

Técnica Administrativa e Logística

2

Técnica de Contabilidade e Financeiro

2

Técnico (a) de Recursos Humanos

1

Administrativo

1

Condutor Estafeta

2

Rececionista

1

Ajudante de Serviços Gerais

3

Direção de Regulação Alimentar

Direção de Gestão de Recursos

As ações de formação e de capacitação decorreram de acordo com o programado, não tendo
algumas das ações inicialmente previstas no quadro orçamental sido realizadas, devido às
limitações do próprio quadro sanitário. As ações de capacitação que exigiam trabalhos em
equipa e com coletivo no geral não foram realizadas, à exceção da ação em Rui Vaz, no quadro
de sessão de trabalho da apresentação das atividades.
Foram realizadas 31 formações que beneficiaram diversos colaboradores (exclui-se o número
de participantes no workshop sobre autoconhecimento). De referir que no rol das formações
incluem-se os cursos de pós-graduação que haviam sido iniciados em períodos precedentes. O
total de horas de formação em 2021 perfaz, aproximadamente, 2.100 horas, com exceção da
carga horária dos mestrados.
De realçar que, decorrente da implementação de instrumentos informáticos de gestão nas
diferentes áreas que a ERIS atua, a Direção de Gestão de Recursos (DGR) se deparou com a
necessidade de recorrer à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), com o propósito
de promover uma ação de sensibilização sobre a matéria. Assim, foi realizada uma sessão online
de sensibilização e capacitação aos colaboradores da Entidade, no quadro Lei de Proteção de
Dados em vigor em Cabo Verde.
Visando o reforço de competências dos colaboradores da ERIS, foram realizadas várias ações
de formação, designadamente:
Tabela 9 - Ações de formação, 2021

N.º DE
PARTICIPANTE

AÇÃO FORMATIVA
Inglês técnico

LOCAL

24

Francês técnico
MBA em Comunicação Corporativa
Big Data (Ciência de Dados)

Praia

2 Praia
1 Online
1 Online

16

CH
30
45
420
360
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Workshop sobre Monitoramento e Controlo do Plano
Estratégico e do Plano de Atividades
Business Intelligence usando o Microsoft Power BI
Curso Executivo em Excel para Financeiros, Gestores e
Contabilistas
Curso Onedrive (Essencial)
Mini MBA em Desenvolvimento de Competências
Fomento da aplicação de medidas de prevenção e controlo de
pragas
Assuntos regulatórios em Vigilância Sanitária de Produtos para
Saúde
Curso Líder Coach
AN 7/1: Regional training on AMR/AMU legislation/ Formation
régionale sur la législation UAM/RAM
Higiene e Segurança Alimentar
Sistemas de Purificação de Água Aplicados às Indústrias
Gestão de Risco - A Norma NP ISSO 31000:2018
GAP/GMP/GHP in the Mango Value-Chain
GAP
Risks Management in Food Safety Assurance
Comunicação e Atendimento
Introdução Multimédia
Capacitação de Auditores e Consultores em BPF e HACCP
IVA - imposto sobre o valor acrescentado
Mini MBA em Gestão da Qualidade
Emissão de Fatura Eletrónica "Nova Regra"
Fatura Eletrónica em Cabo Verde desmistificada
III Congresso dos Auditores e Contabilistas Certificados de
Cabo Verde - Desafios da Contabilidade e Auditoria em Tempos
de Pandemia e Pós Pandemia
INFOSAN Train-the-Trainer Workshop
Excell (Básico e Intermédio)
Formação em benefícios fiscais
Workshop sobre Autoconhecimento

12 Praia

24

5 Online

27

1 Praia

12

38 Online
1 Online

3
50

1 Praia

6

1 Online

76

1 Online

50

4 Online

3

3 Online
1 Online
1 Online

6
16
18

1 Online

5,5

1
2
2
1
1
1
2
2

3,5
12
20
19
12
30
1
1

Online
Praia
Online
Online
Praia
Portugal
Online
Online

2 Praia
1 Online
12 Praia
1 Online
Coletivo
ERIS

7
14
30
6
4

Tabela 10 - Mestrados em Curso

AÇÃO FORMATIVA

BENEFICIÁRIO

Continuidade Mestrado em Fiscalidade
Curso de Especialização em Epidemiologia
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos

Técnico
Técnico
Técnico

17

N.º DE
PARTICIPANTE
1 DGR
1 DRF
1 DGR

LOCAL
Praia
Online
Online/Praia
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3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
DO EXERCÍCIO
3.1. Balanço

a) Ativo: A 31 de dezembro de 2021, o balanço da ERIS revela um ativo líquido de
156.270.045,26 distribuído pelas seguintes rubricas:
ATIVO TOTAL

CORRENTE

NÃO-CORRENTE

156.270.045,26

136.881.857

19.388.188

Figura 6 - Ativos 2021

Ativo corrente (Em contos)
Caixa Depósito

Outras contas a receber

Fornecedores

21.732 contos

18.290 contos

13 contos

Clientes

Adiantamento de
fornecedores

Acréscimos e diferimentos

96.295 contos

547 contos

2 contos

Tangíveis e intangíveis

Detidos para venda

Em curso

12.406 contos

960 contos

6.021 contos

Ativo não-corrente (Em contos)
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O montante disponível em “Caixa e depósitos”, devidamente conciliados, corresponde aos
meios financeiros disponíveis em contas à ordem nas instituições financeiras, repartidos
conforme a seguinte tabela:
Tabela 11 - Disponibilidade de caixa

CAIXA PRINCIPAL

198,00

ASA II 7560296510001

3.116.419,50

ASA I- 8385960510001

1.541.437,00

DESPESAS FUNCIONAMENTO - TESOURO

17.069.789,00

BAI CABO VERDE - 1001-028196-001

4.416,76

A rubrica “Outras contas a receber”, no valor de 18.290.293,00 a favor da entidade está
distribuída conforme relação a seguir:
Tabela 12 - Outras Contas a receber

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Depósitos de cauções c/c

416.340,00

Adiantamento contribuição - Tesouro

13.009.730,00

Credores diversos

4.864.223,00

Os ativos fixos “Tangíveis e intangíveis” correspondem aos bens da ERIS, que tem a duração de
mais de um ano e encontram-se distribuídos pelos equipamentos de transporte (2.831.856)
equipamentos administrativos (8.701.655), outros ativos fixos tangíveis (514.727), ativos
intangíveis e em curso (6.379.950), bem como os “Ativos não-correntes” detidos para venda
(960.000). O total das amortizações acumuladas desses bens nesse período ascende
18.982.826,00 pelo que o ativo bruto da Entidade, a 31 de dezembro de 2021, totaliza
38.371.014,00.
No que respeita à rubrica “Cientes”, o saldo cifrou-se, a 31 de dezembro em 96.295.957,00
conforme o quadro que se segue:
Tabela 13 - Clientes

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

CIC, Lda.
CORIN
INPHARMA
MINIMERCADO MATILDE
MOAVE,S.A.
CORIN S.A. - AJUDA ALIMENTAR KR 2017
Clientes por acréscimo de rendimento
Perdas por imparidade acumuladas
TOTAL

3 835 453
325 000
876.818
380 000
17 770
94 492 913
195 968
-3 827 965
96.295.957
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b) Passivo: O passivo da ERIS a 31 de dezembro de 2021 é de 115.227.694,75 distribuído
conforme se segue:

Passivos (Em contos)
Estado e outros
entes públicos

Fornecedores,
C/C

Outras contas a
pagar

Financiamentos
obtidos

Acréscimos e
diferimentos

3.288 contos

96.826 contos

3.650 contos

1.237 contos

10.225 contos

A dívida junto do Estado e outros entes públicos refere-se ao “Seguro Acidente de Trabalho”,
“Contribuições à Segurança Social”, bem como ao “Imposto Único Sobre Rendimento (IUR)”, e
encontra-se repartido conforme o seguinte:
Tabela 14 - Estado

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Retenção de imposto sobre rendimento

892.101,75

Contribuição para a segurança social

2.395.764,00

No que respeita ao saldo dos “Fornecedores, c/c”, refere-se às faturas do exercício por liquidar,
no valor total de 96.826.428,00, detalhado conforme a relação seguinte:
Tabela 15 - Fornecedores Conta Corrente

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Adilson Cesar Marques Pinto

465.300,00

Alberto Barreto

60.000,00

Confecções Alves Monteiro

32.517,00

CV Móvel

6.900,00

CV Telecom

11.593,00

Delcar - Rent a car

92.426,00

Dikor

119.025,00

Electra

54.769,00

Guia serviços

12.075,00

IMOR

43.700,00
Subtotal (1)

DESIGNAÇÃO

898.305,00
MONTANTE

INPHARMA

490,00

Setelima - Limpeza e Higiene, Lda.

80.500,00

Multidata
NOSI - Núcleo Operacional para a Sociedade da
Informação
T+, Telecomunicações, SA

15.000,00
198.460,00
80.534,00
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Tecnicil Indústrias

33.516,00

Vivo Energy

96.298,00

AdS - Águas de Santiago

2.537,00

Irmãos Correia , Lda.
GB-Consultoria Organização Soc. Audit.
Certificados
Subtotal (2)
DESIGNAÇÃO

300.000,00
102.235,00
909.570,00
MONTANTE

Brindes CV - Soc. Unipessoal, Lda.

2.990,00

RUIIURCV - Consultoria, Software E.S.I, Lda.

127.650,00

Eurídice Mascarenhas

195.000,00

João Santos Gonçalves

200.000,00

Tesouro Nacional

94.492.913,00
Subtotal (3)

95.018.553,00

TOTAL

96.826.428,00

No concernente ao saldo da conta “Outras contas a pagar”, no valor de 3.650.376, incluem-se
as de pessoal, distribuídas conforme se segue:
Tabela 16 - Outras contas a pagar

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Banco Comercial do Atlântico

25.967,00

faustino Mendes da Silva

102.667,00

Harmonia - Produção e Distribuição, Lda.

6.000,00

AdS - Águas de Santiago

36.629,00

CORIN - Contrato Arrendam. Arm. S. Vicente
GOSÉM - Contrato Arrendam. Espaço Aberto A.
Grande
Moave - Contrato Exploração Silos S. Vicente

650.000,00
75.000,00
2.025.000,00

Mário Delgado

405,00

Profissionais de saúde

19.000,00

PROCONSAL

35.524,00

PERVEMAC II

195.515,00

Diversos e Conta de Outrem

971,00

Diversos - Pessoal

850,00
476.848,00

Acréscimos - Gastos com Pessoal

A conta “Acréscimos e diferimentos”, no valor de 10.225.266,00, representa, nomeadamente,
os subsídios para investimento proveniente do Estado e outras Entidades que, segundo o
Normativo Contabilístico, deve ser transferido, numa base sistemática, para os rendimentos do
exercício, na conta “Imputação de subsídios para investimento”, à medida que forem
contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitam, e acresce-se a
21
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esse montante o fundo de equilíbrio orçamental e outros subsídios. Os montantes de
deferimentos encontram-se afetados conforme o seguinte:
Tabela 17 - Acréscimos e diferimentos

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Fundo equil. orçamental Silos - Praia

6.859.356,00

Subsídios para gastos e investimentos

3.344.216,00

OOAS - Organização Oeste Africana da Saúde

21.694,00

No concernente ao “Financiamento obtido”, no valor total de 1.237.759,00, corresponde aos
saldos transitados de períodos anteriores para financiar projetos (1.237.759,00):
Tabela 18 - Financiamento

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

IPAD - Anuário Seg. Alimentar

96.746,00

Projeto de cooperação - FAO

90.250,00

Projeto de cooperação - FICASE

1.050.763,00

c) Situação líquida: A 31 de dezembro de 2021, o balanço da ERIS acusa um total de
Situação líquida de 41.042.350,51, traduzindo-se num total de Passivo e Situação
Líquida que ascende 156.270.045,26.

3.2. Demonstrações de Resultados
O gasto total da ERIS no exercício de 2021 ascendeu 136.939.898 ECV, incluindo as
amortizações, afetadas conforme o seguinte:
Tabela 19 - Gasto Total

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

% GASTOS

Fornecimentos e serviços externos

31.507.194,00

23,01%

Gastos com o pessoal

97.353.897,00

71,09%

134.214,00

0,10%

7.939.586,00

5,80%

5.007,00

0,00%

Outros gastos e perdas
Gastos/Reversões de depreciação
Juros e perdas similares suportados
TOTAL

136.939.898,00

O custo com “Pessoal” da ERIS representa uma boa fatia dos gastos da entidade (71%), seguido
dos “Fornecimentos e Serviços de Terceiros”, com um peso de 23% do custo total.

a) Fornecimentos: No exercício de 2021 as despesas na rúbrica “Fornecimentos”
ascenderam 5.787.910,00 ECV, detalhado conforme a seguinte tabela:
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Tabela 20 - Fornecimentos de bens

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Água

PESO (%)

385.368,00

6,66%

1.656.920,00

28,63%

886.528,00

15,32%

23.160,00

0,40%

Material de escritório

910.844,00

15,74%

Limpeza, higiene e conf - material

315.471,00

5,45%

Equipamentos de baixo valor

577.206,00

9,97%

1.032.413,00

17,84%

Eletricidade
Combustível e outros fluidos
Conservação e reparação materiais

Outros fornecimentos
TOTAL

5.787.910,00

Quanto ao peso na estrutura de custo, depreende-se que os itens Eletricidade (29%), Outros
Fornecimentos (18%), Material de Escritório (16%) e Combustível (15%) são os que apresentam
maior peso nos Fornecimento de Terceiros.

b) Serviços de terceiros: No concernente aos “Serviços de terceiros”, os custos
ascendem o montante de 25.719.284,00, repartidos pelas seguintes rubricas:
Tabela 21 - Serviços de Terceiros

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Conservação e reparação serviços

PESO (%)

602.510,00

2,34%

Publicidade e propaganda - serviços

1.556.356,00

6,05%

Limpeza, higiene e conforto - serviços

1.117.409,00

4,34%

Rendas e alugueres

5.781.317,00

22,48%

5.000,00

0,02%

1.270.679,00

4,94%

354.196,00

1,38%

4.133.826,00

16,07%

261.908,00

1,02%

2.785.355,00

10,83%

Transporte de inventario

31.286,00

0,12%

Transporte de pessoal

36.592,00

0,14%

Deslocações e estadas

4.292.468,00

16,69%

Comissões

262.200,00

1,02%

Serviços bancários

135.662,00

0,53%

3.092.520,00

12,02%

Despesas de representação
Comunicação
Seguros
Trabalhos especializados
Vigilância e segurança
Serviços de informática

Outros serviços
TOTAL

25.719.284,00
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Da tabela, depreende-se que as rúbricas de maior peso na estrutura de custo nos “Serviços”
são, nos itens “Renda” (22%), “Deslocações e Estadas” (17%), “Trabalhos Especializados” (16%)
e “Outros serviços” (12%).

c) Pessoal: Com um peso de 71% do custo total da ERIS no exercício de 2021, as despesas
com pessoal totalizam no exercício em análise um montante de 97.353 contos
repartidos como mostra a tabela seguinte:
Tabela 22 - Gasto Com Pessoal

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Ordenados e remunerações
Outras remunerações
Encargos c/ pessoal
Seg. acidente trabalho (SOAT)
Outros gastos c/pessoal
TOTAL

PESO (%)

78.270.952,00

80,40%

4.588.395,00

4,71%

12.144.594,00

12,47%

118.116,00

0,12%

2.231.840,00

2,29%

97.353.897,00

d) Rendimentos: O total de rendimento apurado no exercício de 2021 é de
141.924.896,00 ECV, repartidos pelas diferentes fontes, conforme se depreende da
tabela seguinte:
Tabela 23 - Rendimentos

DESIGNAÇÃO

MONTANTE

Contribuições de entidades reguladas

PESO (%)

130.474.005,00

91,93%

Taxas de licenciamentos

4.690.009,00

3,30%

Exploração armazéns

6.180.000,00

4,35%

Rendimento diversos

556.879,00

0,39%

14.607,00

0,01%

9.396,00

0,01%

Juros
Outros não especificados
TOTAL

141.924.896,00

e) Investimentos: Os investimentos registados no período em apreço, foram no sentido
de garantir o bom funcionamento da ERIS, quais sejam: equipamentos informáticos,
transporte e outros, no valor total de 4.969.715,00, designadamente:
Tabela 24 - Investimentos

DESIGNAÇÃO - TRANSPORTE

MONTANTE

Viatura Nissan

2.836.139,00
TOTAL

2.836.139,00
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DESIGNAÇÃO - MOBILIÁRIO

MONTANTE

Ilhas de 4 postos

397.869,00

5 Cadeiras rodado c/ braços

102.919,00

2 Cadeiras rodado c/ braços

41.168,00
TOTAL

541.956,00

DESIGNAÇÃO - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

MONTANTE

Computador (PC) Lenovo M720S Monitor

148.925,00

Computador (PC) Lenovo LENOVO M7205

136.850,00

Think centre 8GB, 256 SSD

92.000,00

Tablet Samsung

200.100,00

Computadores e telefone CISCO

638.250,00

Disco para servidor

275.995,00
TOTAL

1.492.120,00

DESIGNAÇÃO - DIVERSOS

MONTANTE

Aparelho de ar condicionado

99.500,00
TOTAL

99.500,00

3.3. Execução Orçamental
A projeção para 2021 era das receitas correntes se situarem em torno de 164.869.139 ECV, e
estas se situaram em 141.924.896,00 ECV, abaixo do previsto em 14 p.p, detalhados conforme
tabela abaixo.
Tabela 25 - Receitas previsionais vs. realizadas

FONTE

ORÇADO

Contribuições de entidades reguladas

REALIZADO

DESVIO %

110.803.795,37

130.474.005,00

17,75%

Taxas de licenciamentos

7.500.000,00

4.690.009,00

-37,47%

Exploração armazéns praia

2.280.000,00

2.280.000,00

0,00%

Exploração armazéns S. Vicente

3.900.000,00

3.900.000,00

0,00%

9.396,00

100,00%

24.200.000,00

556.879,00

100,00%

720.000,00

0,00

-100,00%

24.344,00

14.607,00

-40,00%

15.441.000,00

0,00

-100,00%

164.869.139,37

141.924.896,00

-13,92%

Outros rendimentos
Subsídios de outras entidades
Arrendamento espaço aberto – A. Gde., Praia
Juros
Outros /Taxas
TOTAL

No que respeita às despesas correntes e de investimento, a ERIS programou um total de 165
milhões de ECV para o ano de 2021, tendo realizado 134 milhões de ECV, portanto, abaixo do
previsto em 24 pontos percentuais, conforme quadro resumo abaixo:
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Tabela 26 - Gastos previsionais vs. realizados

DESIGNAÇÃO

ORÇADO

Fornecimento e serviço externo
Gastos com o pessoal

REALIZADO

50.339.579,20

31.507.194,00

-59,77%

112.453.192,45

97.353.897,00

-15,51%

0,00

134.214,00

100,00%

293.490,00

5.007,00

-5761,59%

2.850.000,00

4.968.715,00

42,64%

165.936.261,65

133.969.027,00

-23,86%

Outros gastos
Perdas de financiamento
Equipamentos
TOTAL

DESVIO

Relativamente aos fornecimentos e serviços, o valor global de execução em relação ao
programado situou-se em torno de 34%.
Tabela 27 - Fornecimento de bens previsionais vs. realizados

DESIGNAÇÃO

ORÇADO

Água

REALIZADO

EXECUÇÃO (%)

348.000,00

385.368,00

110,74%

Eletricidade

1.920.000,00

1.656.920,00

86,30%

Combustível e outros fluídos

1.279.000,00

886.528,00

69,31%

Conservação e reparação materiais

515.000,00

23.160,00

4,50%

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

257.500,00

0,00

0,00%

Material de escritório

750.000,00

910.844,00

121,45%

1.050.000,00

0,00

0,00%

Limpeza, higiene e conf. - material

608.000,00

315.471,00

51,89%

Equipamentos de baixo valor

155.000,00

577.206,00

372,39%

50.000,00

0,00

0,00%

9.944.188,00

1.032.413,00

10,38%

16.876.688,00

5.787.910,00

34,30%

Publicidade e propaganda - material

Livros
Outros fornecimentos
TOTAL
Tabela 28 - Serviços previsionais vs. realizados

DESIGNAÇÃO

ORÇADO

Conservação e reparação serviços

REALIZADO

EXECUÇÃO (%)

515.000,00

602.510,00

116,99%

1.050.000,00

1.556.356,00

148,22%

608.000,00

1.117.409,00

183,78%

3.680.000,00

5.781.317,00

157,10%

50.000,00

5.000,00

10,00%

1.450.000,00

1.270.679,00

87,63%

640.300,00

354.196,00

55,32%

3.950.356,00

4.133.826,00

104,64%

180.000,00

261.908,00

145,50%

2.536.840,40

2.785.355,00

109,80%

Transporte de inventario

0,00

31.286,00

-

Transporte de pessoal

0,00

36.592,00

-

Publicidade e propaganda - serviços
Limpeza, higiene e conforto - serviços
Rendas e alugueres
Despesas de representação
Comunicação
Seguros
Trabalhos especializados
Vigilância e segurança
Serviços de informática
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DESIGNAÇÃO

ORÇADO

Deslocações e estadas

REALIZADO

EXECUÇÃO (%)

8.397.000,00

4.292.468,00

51,12%

Comissões

262.200,00

262.200,00

100,00%

Serviços bancários

145.000,00

135.662,00

93,56%

9.998.194,80

3.092.520,00

30,93%

33.462.891,20

25.719.284,00

76,86%

Outros serviços
TOTAL

Relativamente às despesas com pessoal, do programado para 2021 (112 milhões de ECV),
executou-se aproximadamente 87% do orçado.
Tabela 29 - Gastos com pessoal previsionais vs. realizados

DESIGNAÇÃO

ORÇADO

Ordenados e remunerações
Outras remunerações
Encargos c/ pessoal
Seguro Acidente de Trabalho (SOAT)
Outros gastos c/ pessoal
TOTAL

REALIZADO

EXECUÇÃO (%)

81.452.007,00

78.270.952,00

96,09%

8.664.206,33

4.588.395,00

52,96%

13.502.721,12

12.144.594,00

89,94%

120.960,00

118.116,00

97,65%

8.663.298,00

2.231.840,00

25,76%

112.403.192,45

97.353.897,00

86,61%

Em síntese:
 O extrato do banco encontra-se devidamente conciliado, evidenciando um saldo a
31 de dezembro de 2021 no banco e caixa no valor de 21.732.260,26 ECV;


O valor líquido dos ativos tangíveis e intangíveis é de 19.388.188 ECV;



O valor das amortizações do exercício é de 7.939.586 ECV;



O valor do ativo corrente é de 136.881.857,26 ECV;



O total do ativo a 31 de dezembro de 2021 é de 156.270.045,26 ECV;



O total do capital próprio é de 41.042.350,51 ECV;



O valor total do passivo corrente é de 115.227.694,75 ECV;



Os gastos da ERIS ao longo de 2021 ascenderam 136.939.898,00 ECV;



Os rendimentos da ERIS ao longo de 2021 ascenderam 141.924.896,00 ECV;



O resultado líquido do exercício é no valor de 4.984.998,00 ECV



Nos termos da lei, o montante a transferir para o Tesouro é no valor de 3.738.748,5
ECV, correspondente a 75% do excedente.
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ANEXO 1 - NOTAS ANEXAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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Exercício económico de 2021, período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de
dezembro de 2021
Nota Introdutória
A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) é uma entidade de âmbito nacional,
criada através do Decreto-Lei n.º 03/2019, de 10 de janeiro, cuja missão é garantir a proteção
da saúde pública e dos interesses do cidadão, assegurando um elevado nível de segurança
sanitária dos setores objeto de regulação. Nos termos dos seus Estatutos, a ERIS define-se
como uma autoridade administrativa independente, de base institucional, dotada de funções
reguladoras, incluindo as de regulamentação, supervisão e sancionamento de infrações, e goza
de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no modelo do anexo às
Demonstrações Financeiras insertas no Decreto-Lei n.º 05/2008. Aquelas cujas numerações se
encontram ausentes deste anexo não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante
para a leitura das demonstrações financeiras anexas.
NOTA 0.0 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
Em decorrência da entrada em vigor do Novo Sistema de Normalização Contabilística e de
Relato Financeiro, as Demonstrações Financeiras do exercício económico de 2021 foram
preparadas atendendo as diretivas e normas orientadoras do referido sistema.

1. Principais políticas contabilísticas
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos registos contabilísticos, mantidos de acordo com os princípios de
contabilidade geralmente aceites.
Os princípios contabilísticos fundamentais utilizados na preparação das demonstrações
financeiras foram os seguintes:
1.1

Ativos fixos tangíveis e intangíveis: A mensuração do património é feita ao preço de
custo específico (Custo Fatura + Gastos de Compra). No geral, as amortizações
seguem as taxas fiscalmente aceites.

1.2

Especialização dos exercícios: As receitas e despesas da ERIS são registadas de
acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual estas são
reconhecidas na medida em que são geradas. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas
nas rúbricas de acréscimos e diferimentos.

1.3

Contabilização dos subsídios do Governo e de outras entidades: Os subsídios do
Estado para exploração, receitas de arrendamentos, bem como de outras entidades
são registados atendendo o estabelecido na NRF 15, na qual são reconhecidos nas
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demonstrações de resultados numa base sistemática durante os períodos
contabilísticos necessários para balanceá-los com os custos relacionados.

2. Fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada atendendo as bases quanto à estrutura e
conteúdo prescritos na Norma de Relato Financeiro 2. A referida demonstração relata os fluxos
de caixa durante o exercício económico de 2021, classificados por atividades operacionais, de
investimento e de financiamento.
A discriminação de caixa e seus equivalentes a 31 de dezembro de 2021 estão reconciliadas
com os montantes constantes no Balanço nas datas acima indicadas.

3. Ativos fixos tangíveis e intangíveis
Os principais investimentos realizados no exercício incidiram nas seguintes rúbricas:
3.1 Equipamentos Administrativos: As aquisições do ano 2021 foram feitas com fundos
próprios da entidade, bem como provenientes de donativos. Os fundos despendidos
para os ativos fixos foram investidos em aquisição de materiais e equipamentos
diversos entre os quais mobiliários, equipamento informático e de comunicação, bem
como uma viatura.
3.2 Amortizações: As Amortizações do Exercício ascendem 7.939.586,00 ECV, e foram
calculadas segundo o método das quotas constantes, e aplicadas as taxas em vigor.

4. Estado e Outros entes públicos
A dívida ao Estado e outros entes públicos refere-se ao Seguro Acidente de Trabalho,
Contribuições à Segurança Social e ao IUR, no valor total de 3.287.865,75 a ser regularizado em
períodos subsequentes.

5. Outras contas a receber e a pagar
A rubrica outras contas, no valor de 3.650.376,00, referentes a montantes sujeitos à
regularização nos próximos exercícios, designadamente cauções, saldos de projetos, sindicato,
seguradoras, acréscimos por férias e por encargos, compensação por cessação de funções, bem
como perdas imparidade acumulada de retribuição.

6. Acréscimo e diferimentos
A conta Acréscimos e diferimentos, no valor de 10.225.266,00, refere-se ao subsídio para
investimento proveniente do Estado e outras Entidades, cujos montantes encontram-se
afetados conforme o seguinte:


Fundo de equilíbrio Orçamental Silo da Praia
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3.344.216,00;
Subsídio de Investimento e Gastos – Estado
21.694,00.
OOAS – Organização Oeste Africana da Saúde

7. Fornecedores
A 31 de dezembro de 2021 o saldo em dívida para com os fornecedores é de 96.826.428,00,
conforme relação que consta do presente relatório.

8. Subsídios à exploração
Essa rubrica regista o total recebido por intermédio das instituições do Estado, ainda que
explorado pela ERIS.

9. Outros rendimentos
O montante de Outros rendimentos auferidos pela ERIS em 2021 é de 24.003,00 ECV,
corresponde à:
14.607,00;
 Juros D. Prazo
 Outros não especificados 9.396,00.

10. Gastos com o pessoal
A rubrica pessoal apresenta um montante de 97.353.897,00 ECV, distribuídos conforme
relação seguinte:
78.270.952,00;
 Ordenados e Remuneração
4.588.395,00;
 Outras remunerações
12.144.594,00;
 Encargos c/ pessoal
118.116,00;
 Seguro acidente de trabalho (SOAT)
2.231.840,00.
 Outros Gastos c/ Pessoal

11. Outros gastos e perdas
A 31 de dezembro de 2021, a ERIS registou na rubrica “Outros Gastos e Perdas” o montante
de 134.214,00, correspondente aos impostos, taxas e sobretudo correções de períodos
anteriores.

12. Detalhes de movimentos.
Ver extrato das contas.

13. Passivo contingente
Nada consta.
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14. Outros factos
14.1 Mapa de amortização: A 31 de dezembro de 2021 consta do mapa de depreciação
ativos em tramitação e verificação, derivado do processo de vendas a ocorrer em
2022. Ao longo do exercício subsequente, o mapa de amortização (imobilizado e
amortização) será ajustado com o balanço patrimonial.
14.2Saldos de contas materialmente irrelevantes: A 31 de dezembro de 2021, constam
saldos de contas, devidamente identificados, nas posições ativa e passiva, que
devem ser objetos de regularização em exercícios posteriores.

Elaborado na Praia, por Emanuel Ângelo Teixeira Alves, Diretor da DGR, maio de 2022.

O Conselho de Administração,

Eduardo Jorge Monteiro Tavares

Assinado de forma digital por Eduardo Jorge Monteiro Tavares
DN: email=eduardo.tavares@eris.cv, cn=Eduardo Jorge Monteiro Tavares, serialNumber=CV-19760114M001J, givenName=Eduardo Jorge, sn=Monteiro
Tavares, title=PCA, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, o=Entidade
Reguladora Independente da Saúde, l=Praia, st=Santiago, c=CV
Dados: 2022.07.25 09:40:40 -01'00'

Eduardo Jorge Monteiro Tavares, Presidente
Assinado de forma digital por Patrícia Jorge Miranda

Patrícia Jorge Miranda Alfama Alfama

Dados: 2022.07.25 09:31:04 -01'00'

Patrícia Jorge Nobre Leite Miranda Alfama, Administradora Executiva

Iris Vasconcelos Matos

Digitally signed by Iris Vasconcelos Matos
DN: email=iris.vasconcelos@eris.cv, cn=Iris Vasconcelos Matos, serialNumber=CV-19781117F003L, givenName=Iris,
sn=Vasconcelos Matos, title=Administradora Executiva, ou=Conselho de Administração, ou=Certificado para pessoa
singular - Assinatura Qualificada, o=Entidade Reguladora Independente da Saúde, l=Praia, st=Santiago, c=CV
Date: 2022.07.21 13:12:04 -01'00'

Íris Vasconcelos Matos, Administradora Executiva
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ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Designação da entidade: Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS)
Outros elementos de identificação:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE: 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS
Vendas e prestações de serviços
Subsídios à exploração

2021
31 de dezembro

2020
31 de dezembro

135 164 014,00

129 124 454,00

6 736 879,00

6 180 000,00

141 900 893,00

135 304 454,00

-31 507 194,00

-31 100 975,00

110 393 699,00

104 203 479,00

-97 353 897,00

-85 723 518,00

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários de produção
Trabalhos para a própria Entidade
Gasto com mercadorias vendidas e matérias consumidas
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Fornecimentos e serviços externos
VALOR ACRESCENTADO BRUTO
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Av. Cidade de Lisboa, Várzea - CP. 296-A, Praia - Cabo Verde
tel. (+238) 262 6410 / 262 2453 / 262 6457 | fax (+238) 262 4970
eris@eris.cv | www.eris.cv

lmparidade de ativos não-depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos

9 396,00

1,00

-134 214,00

-730 271,00

Resultado antes de depreciações, amortizações, perdas/ganhos de financiamento e impostos

12 914 984,00

17 749 691,00

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização

-7 939 586,00

-7 135 956,00

4 975 398,00

10 613 735,00

Juros e ganhos similares obtidos

14 607,00

24 344,00

Juros e perdas similares suportados

-5 007,00

-42 316,00

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

4 984 998,00

10 595 763,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

4 984 998,00

10 595 763,00

Outros gastos e perdas

Perdas/reversões por Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis
Resultado operacional (antes de perdas/ganhos de financiamento e impostos)

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do
período
Resultado líquido do período atribuível a:
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários
Resultado por ação básico

Av. Cidade de Lisboa, Várzea - CP. 296-A, Praia - Cabo Verde
tel. (+238) 262 6410 / 262 2453 / 262 6457 | fax (+238) 262 4970
eris@eris.cv | www.eris.cv

Elaborado na Praia, em maio de 2022.

O Conselho de Administração,

Eduardo Jorge Monteiro Tavares
Emanuel Ângelo Teixeira Alves

Assinado de forma digital por Eduardo Jorge Monteiro Tavares
DN: email=eduardo.tavares@eris.cv, cn=Eduardo Jorge Monteiro Tavares, serialNumber=CV-19760114M001J, givenName=Eduardo
Jorge, sn=Monteiro Tavares, title=PCA, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, ou=Certificado para pessoa singular
- Assinatura Qualificada, o=Entidade Reguladora Independente da Saúde, l=Praia, st=Santiago, c=CV
Dados: 2022.07.25 09:49:18 -01'00'

Presidente, Eduardo Jorge Monteiro Tavares
Patrícia Jorge Miranda Alfama

/Diretor da Direção de Gestão de Recursos (DGR)/

Assinado de forma digital por Patrícia Jorge
Miranda Alfama
Dados: 2022.07.25 09:38:50 -01'00'

Administradora, Patrícia Jorge Nobre Leite Miranda Alfama

Iris Vasconcelos Matos

Digitally signed by Iris Vasconcelos Matos
DN: email=iris.vasconcelos@eris.cv, cn=Iris Vasconcelos Matos, serialNumber=CV-19781117F003L,
givenName=Iris, sn=Vasconcelos Matos, title=Administradora Executiva, ou=Conselho de Administração,
ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, o=Entidade Reguladora Independente da Saúde,
l=Praia, st=Santiago, c=CV
Date: 2022.07.18 11:44:55 -01'00'

Administradora, Íris de Vasconcelos Matos

Av. Cidade de Lisboa, Várzea - CP. 296-A, Praia - Cabo Verde
tel. (+238) 262 6410 / 262 2453 / 262 6457 | fax (+238) 262 4970
eris@eris.cv | www.eris.cv

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Designação da entidade _ERIS_ Entidade Reguladora Independente da Saúde____
Outros Elementos de identificação___________________________________________________________________________________________

BALANÇO Individual em __31__ de __Dezembro__ de _2021_

RUBRICAS

2021

31 Dezembro

2020

31 Dezembro

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

14 627 909,00

12 048 238,00
0,00

0,00

Equipamento de transporte

2 831 856,00

1 277 954,00

Equipamento administrativo

8 701 655,00

13 076 237,00

514 727,00

273 718,00

6 379 950,00

6 719 650,00

358 380,00

698 080,00

6 021 570,00

6 021 570,00

Equipamento básico

Outros activos fixos tangíveis
Activos em curso
Activos intangíveis
Programa Computador
Outros activos intangíveis
Activos em curso
Investimentos Financeiros
Investimentos Noutras Empresas
Investimentos em curso
Activos não correntes detidos para venda
Total do activo não corrente

960 000,00

960 000,00

19 388 188,00

22 307 559,00

96 295 957,00

96 221 681,00

547 736,00

177 000,00

13 011,00

540 150,00

0,00

0,00

18 290 293,00

29 979 749,00

Activo corrente
Inventários
Mercadorias
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Accionistas sócios
Outras contas a receber
Acréscimos e Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do activo corrente
Total do activo

2 600,00

2 600,00

21 732 260,26

28 147 829,26

136 881 857,26

155 069 009,26

156 270 045,26

177 376 568,26

41 042 350,51

59 769 030,51

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital realizado
Reservas legais
Outras reservas
Outras Variações no capital Próprio
Resultados transitados
Resultado líquido do período

7 265 843,00

7 265 843,00

28 791 509,51

41 907 424,51

4 984 998,00

10 595 763,00

41 042 350,51

59 769 030,51

41 042 350,51

59 769 030,51

0,00

0,00

96 826 428,00

98 873 706,00

Estado e outros entes públicos

3 287 865,75

3 304 749,75

Financiamentos obtidos

1 237 759,00

1 528 173,00

Outras contas a pagar

3 650 376,00

3 675 643,00

10 225 266,00

10 225 266,00

115 227 694,75

117 607 537,75

115 227 694,75

117 607 537,75

156 270 045,26

177 376 568,26

0,00

0,00

Total do capital próprio (antes de interesses minoritários)
Interesses minoritários
Total do capital próprio
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós—emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes

Acréscimos e Diferimentos
Total do passivo corrente
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

Elaborado na Praia, maio de 2022

O Conselho de Administração

Eduardo Jorge Monteiro Tavares
Presidente, Eduardo Jorge Monteiro
Tavares

Assinado de forma digital por Eduardo Jorge Monteiro Tavares
DN: email=eduardo.tavares@eris.cv, cn=Eduardo Jorge Monteiro Tavares, serialNumber=CV-19760114M001J, givenName=Eduardo Jorge, sn=Monteiro Tavares,
title=PCA, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, o=Entidade Reguladora
Independente da Saúde, l=Praia, st=Santiago, c=CV
Dados: 2022.07.25 09:48:12 -01'00'

Emanuel Ângelo
Teixeira Alves

/Diretor DGR/

Patrícia Jorge
Miranda Alfama

Assinado de forma digital por
Patrícia Jorge Miranda Alfama
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