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I. DOS PROCESSOS DE CONSULTA PÚBLICA 

 

No presente relatório procede-se à análise dos contributos recebidos no decurso da 

Consulta Pública n.º 1/2018 e da Consulta Pública n.º 2/2019, da Entidade Reguladora 

da Saúde (doravante ERS), promovidas no âmbito do projeto de Regulamento para 

Transferências de Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de 

Saúde. 

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

consagram, entre os objetivos da sua atividade reguladora, em geral, a garantia dos 

direitos e interesses legítimos dos utentes, mormente no que respeita à observância 

de adequados padrões de qualidade e de segurança dos prestadores de saúde e o 

cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, nos termos da 

Constituição e da lei. 

No âmbito do exercício dos respetivos poderes de supervisão do sistema de saúde, 

estabelecidos no artigo 19.º dos Estatutos da ERS, a ERS tem adotado intervenções 

regulatórias, mediante a emissão de instruções, em diversas situações que 

evidenciam a ocorrência de constrangimentos na concretização do direito de acesso à 

prestação integrada, continuada e tempestiva de cuidados de saúde, por via de 

entropias ocorridas na operacionalização de transferências de utentes entre 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Tais situações foram transversalmente constatadas, em transferências de utentes 

efetuadas entre prestadores dos vários setores – público, privado e social. 

De igual modo, foi constatado que as dificuldades de operacionalização existentes 

abarcam situações de prestação de cuidados urgentes/emergentes, situações de 

agudização do estado de utentes internados, situações programadas de transferência 

para continuidade de cuidados numa ótica de proximidade ou no âmbito da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (doravante RNCCI) e situações de 

transferência para unidades diferenciadas do SNS. 

Sendo imperioso concluir pela necessidade de um maior robustecimento das regras 

aplicáveis em matéria de transferências de utentes entre estabelecimentos 



RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA N.º 1/2018 E DA CONSULTA PÚBLICA N.º 2/2019  3 

prestadores de cuidados de saúde, tendo em conta o elevado potencial de impacto na 

prestação integrada de cuidados de saúde que os constrangimentos na 

operacionalização e realização das transferências constituem. 

Compete à ERS, nos termos do artigo 12.º dos seus Estatutos, assegurar o direito de 

acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos serviços e 

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (doravante SNS), nos 

estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos 

contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas 

públicos de saúde ou equiparados e, bem assim, zelar pelo respeito da liberdade de 

escolha nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incluindo o direito à 

informação. 

Por sua vez, os artigos 13.º e 14.º dos mesmos Estatutos determinam que incumbe à 

ERS garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes, bem como zelar pela 

prestação de cuidados de saúde de qualidade. 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 17.º dos seus Estatutos, a ERS está 

habilitada a emitir os regulamentos necessários ao cumprimento das suas atribuições, 

nomeadamente os respeitantes às matérias referidas nos artigos 12.º, 13.º e 14.º, pelo 

que se encontra devidamente justificada a necessidade da ERS, no exercício dos seus 

poderes de regulamentação, harmonizar os procedimentos existentes em matéria de 

transferência de utentes, através da instituição de um conjunto de regras, de cariz 

imperativo, que estabeleçam uma disciplina geral sobre os princípios, obrigações e 

boas práticas subjacentes ao processo de transferência de utentes e, bem assim, 

definir as condições de organização, coordenação e articulação entre os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

Assim, de entre os instrumentos jurídicos descritos no artigo 17.º dos Estatutos da 

ERS, a opção pela aprovação de um regulamento com eficácia externa permitirá fixar 

as regras mínimas a observar sempre que ocorre uma transferência de utentes entre 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, conferindo, dessa forma, maior 

certeza e segurança a todos os intervenientes na sua concretização e, 

consequentemente, maior proteção aos direitos dos utentes. 

O projeto de regulamento submetido a Consulta Pública materializa, assim, a 

prossecução das atribuições da ERS consagradas nos artigos 12.º, 13.º e 14.º dos 

seus Estatutos.  
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Posto isto, da conjugação das normas transcritas supra com o disposto na alínea a) do 

artigo 17.º dos Estatutos da ERS, que prevê os seus poderes de regulamentação, e 

em cumprimento do disposto no artigo 18.º do mesmo diploma, que determina as 

regras a observar no procedimento de regulamentação, foi promovido o processo de 

Consulta Pública cujas etapas e contributos são descritos no presente relatório. 

Neste contexto, importa ainda mencionar que, em conformidade com o disposto no n.º 

1 do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 47.º dos Estatutos da ERS, o projeto de 

regulamento foi submetido a discussão e parecer prévio do Conselho Consultivo da 

ERS, tendo o mesmo recebido parecer favorável em reunião ordinária do mesmo 

órgão, realizada em 20 de fevereiro de 2020. 

Assim, em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 18.º dos Estatutos da ERS, 

publica-se o presente relatório, visando fundamentar as opções adotadas na 

elaboração do Regulamento para Transferências de Utentes entre Estabelecimentos 

Prestadores de Cuidados de Saúde, designadamente com referência aos comentários 

e sugestões apresentados durante os dois períodos de Consulta Pública. 
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II. ENTIDADES QUE CONTRIBUIRAM PARA OS 

PROCESSOS DE CONSULTA  

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 18.º dos seus Estatutos, a ERS convidou o 

Governo, as entidades prestadoras de cuidados de saúde, as associações específicas 

de utentes de cuidados de saúde, as associações de consumidores de caráter geral, 

bem como de outras entidades destinatárias da tal atividade e do público em geral, a 

pronunciarem-se sobre o projeto de Regulamento para Transferências de Utentes 

entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde, no âmbito da Consulta 

Pública, que decorreu de 3 de abril até 16 de maio de 2018, em conformidade com o 

prescrito nos n.os 3 e 4 do mesmo artigo. 

No âmbito da Consulta Pública n.º 1/2018 foram recebidos contributos (que se 

encontram disponíveis para consulta nas instalações da ERS) das entidades infra 

identificadas por ordem alfabética, que não se opuseram à sua divulgação:  

1. ADEHPO – Associação para o Desenvolvimento da Enfermagem Hospitalar 

Portuguesa; 

2. Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.; 

3. Ana Luísa de Sousa Vicente, médica; 

4. APLO – Associação de Profissionais Licenciados de Optometria; 

5. Carlos Santos, médico-cirurgião; 

6. CEMEFI – Centro de Medicina Física e Reabilitação de Torres Novas Lda.; 

7. Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.; 

8. Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. – Unidade de Caldas da Rainha e Torres 

Vedras; 

9. Clínica Vila Viçosa da Cruz Vermelha Portuguesa; 

10. Elsa Azevedo, médica neurologista; 

11. Equipa de Gestão de Altas do Hospital Fernando Fonseca, E.P.E.; 
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12. FisioMozelos – Clínica de Tratamentos Físicos com Assistência ao Domicilio; 

13. Francisco Segurado, médico; 

14. Grupo Trofa Saúde; 

15. Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.; 

16. Joaquim Cardão, médico; 

17. Joaquim Nunes, médico; 

18. Jorge Cotter, médico; 

19. Paulo Freitas, médico; 

20. Serviço de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 

E.P.E.. 

De um modo geral, os contributos que chegaram à ERS, no âmbito da Consulta 

Pública n.º 1/2018 do Regulamento para Transferências de Utentes entre 

Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde, revelaram-se pertinentes e 

oportunos, sendo demonstrativos do interesse dos participantes em contribuir 

ativamente na elaboração de um regulamento que se perspetiva funcional e adequado 

à proteção dos direitos e interesses legítimos dos respetivos destinatários, pelo que, 

após a análise e ponderação dos contributos recebidos, a ERS considerou pertinente 

verter no projeto de regulamento em questão algumas das alterações sugeridas. 

No entanto, considerando o especial interesse demonstrado por personalidades e/ou 

entidades que, durante o processo de Consulta Pública n.º 1/2018, manifestaram 

conhecimento específico sobre a matéria em apreço, a proposta de Regulamento para 

Transferências de Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde 

foi, ainda, debatida com dois peritos médicos, a saber o Senhor Dr. Paulo Manuel de 

Valle-Flor Telles de Freitas, titular da Cédula Profissional n.º 28317, e o Senhor Dr. 

António Marques da Silva, titular da Cédula Profissional n.º 32474, cujos contributos 

técnicos permitiram incrementar as soluções nela constantes e foram agregados aos 

recebidos durante o período de Consulta Pública. Ainda assim, e considerando que 

com o projeto de Regulamento para Transferências de Utentes entre 

Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde se procurou estabilizar um 

núcleo mínimo de procedimentos para o estabelecimento de origem e de destino, com 
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o intuito de garantir um feixe de obrigações para ambos compatíveis com a prestação 

integrada e de qualidade de cuidados de saúde, considerou-se que a proposta 

elaborada era passível de uma maior densificação e/ou alargamento de conteúdos, 

cuja pertinência seria melhor discutida pelos destinatários do regulamento, já que 

serão os mesmos os conhecedores privilegiados das formas de atuação que, legitima 

ou ilegitimamente, possam colidir com a sua aplicação.  

Pelo que, após submissão a discussão e parecer do Conselho Consultivo da ERS, a 

proposta de regulamentação relativa a Transferências de Utentes entre 

Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde foi, nos termos do disposto no 

n.º 2 do artigo 18.º dos Estatutos das ERS, novamente remetida para pronúncia do 

Governo, das entidades prestadoras de cuidados de saúde, das associações 

específicas de utentes de cuidados de saúde, das associações de consumidores de 

caráter geral, bem como de outras entidades destinatárias da tal atividade e do público 

em geral e sujeita a um novo período de divulgação no website da ERS para fins de 

discussão pública, que decorreu de 2 de setembro até 14 de outubro de 2019, em 

cumprimento do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 18.º dos seus Estatutos. 

No âmbito da Consulta Pública n.º 2/2019 foram recebidos contributos (que se 

encontram disponíveis para consulta nas instalações da ERS) das entidades infra 

identificadas por ordem alfabética, que não se opuseram à sua divulgação:  

1. Deco – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 

2. Ordem dos Médicos Dentistas. 

A ERS agradece publicamente todos os contributos recebidos nos períodos de 

Consulta Pública, os quais consubstanciam críticas e sugestões que se revelam 

oportunas, porquanto determinaram a reanálise do projeto de regulamento da ERS, e 

muito concorreram para a discussão e clarificação de alguns dos conceitos e das 

opções que aí foram adotadas. 

Nestes termos, infra se procede à análise conjunta dos contributos recebidos no 

âmbito da Consulta Pública n.º 1/2018, do pedido de pronúncia dirigido pela ERS aos 

peritos técnicos acima melhor identificados e da Consulta Pública n.º 2/2019, por se 

considerar que assim se alcançam as finalidades visadas com os referidos 

procedimentos. 
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III. ANÁLISE DOS CONTRIBUTOS RESULTANTES DAS 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

III.1 Apreciação global dos contributos resultantes das 

Consultas Públicas 

 

De um modo geral, os contributos que chegaram à ERS, no âmbito da Consulta 

Pública n.º 1/2018 e da Consulta Pública n.º 2/2019 do projeto de Regulamento para 

Transferências de Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de 

Saúde, revelaram-se pertinentes e oportunos, sendo demonstrativos do interesse dos 

participantes em contribuir ativamente na elaboração de um regulamento que se 

perspetiva funcional e adequado à proteção dos direitos e interesses legítimos dos 

respetivos destinatários.  

Importa, porém, mencionar que, destes mesmos contributos, resultam algumas 

sugestões e/ou pedidos de esclarecimentos que a ERS considerou não se adequarem 

ao documento em análise, pelo que, de acordo com os fundamentos expostos infra, 

não serão refletidos nas alterações vertidas na versão final do regulamento, que se 

apresenta em anexo ao presente relatório. 

Ademais, será ainda importante referir que os contributos relativos a questões 

financeiras não puderam ser considerados, porquanto se tratam de questões que 

estatutariamente exorbitam o âmbito das competências e atribuições da ERS, por se 

enquadrarem no âmbito da política de saúde, sob a alçada do Estado.  

Por fim, refira-se que com o presente regulamento não pretende a ERS imiscuir-se nas 

decisões técnicas sobre as transferências, porquanto estas são da responsabilidade 

dos profissionais de saúde envolvidos e extravasam o âmbito das atribuições e 

competências da ERS.  

Na verdade, o que se visa com o presente regulamento é criar uma disciplina geral 

sobre as boas práticas subjacentes ao processo de transferência de utentes e definir 

as condições de organização, coordenação e articulação entre os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde, tendo como ponto de partida o momento a partir 
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do qual a transferência é tecnicamente aceite pelo estabelecimento de destino. O 

momento anterior, apesar de excluído do âmbito de aplicação do presente 

regulamento, encontra-se incluído na esfera de intervenção da ERS, ao abrigo dos 

poderes de regulação previstos nos seus Estatutos. 

 

III.2 Dos contributos na especialidade ao projeto de 

regulamento 

 

Após análise e ponderação de todos os contributos recebidos relativamente ao projeto 

de regulamento que foi submetido a Consulta Pública, a ERS considerou pertinente 

verter na versão final do regulamento as seguintes alterações: 

 

1) Alterações transversais  

 

Foi apontada a necessidade de ser eliminada a expressão “hospitalar” do presente 

regulamento, dado que este pretende abranger todas as transferências de utentes 

realizadas entre todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do 

setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua natureza 

jurídica, e tais situações não ficariam devidamente acauteladas com a redação inicial. 

Desta forma, e visando clarificar o âmbito de aplicação do regulamento, a ERS 

entendeu pertinente a sugestão de alteração, vertendo-a na redação final. Por 

conseguinte, foi retirada a expressão “hospitalar” constante no n.º 1 do artigo 6.º e nos 

n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 10.º do regulamento. 

Ainda em consequência da ponderação decorrente da análise dos contributos 

recebidos em sede de Consultas Públicas, a ERS optou pela eliminação de todas as 

referências ao conceito de “área de residência”, por não relevar para efeitos de 

aplicação do presente regulamento.  

Foi, ainda, recebido pela ERS um contributo que manifestava a preocupação quanto à 

inexistência de um regime sancionatório para os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde incumpridores do presente regulamento. Nessa senda, cumpre, 

desde logo, esclarecer que os poderes sancionatórios da ERS decorrem 

expressamente do artigo 61.º dos seus Estatutos, que no seu n.º 1 estabelece que 
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“Constitui contraordenação, punível com coima de € 750 a € 3740,98 ou de € 1000 a € 

44 891,81, consoante o infrator seja pessoa singular ou coletiva: […] b) O desrespeito 

de norma ou de decisão da ERS que, no exercício dos seus poderes regulamentares, 

de supervisão ou sancionatórios, determinem qualquer obrigação ou proibição, 

previstos nos artigos 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º, 22.º e 23.º”. Não obstante, entende a 

ERS ser de clarificar o regime sancionatório aplicável ao regulamento, pelo que foi 

introduzido o artigo 13.º, com a seguinte redação: 

A violação do disposto no presente regulamento é sancionável nos termos da 

alínea b) do artigo 61.º, ex vi do artigo 17.º, ambos dos Estatutos da ERS, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto. 

 

2) Alterações específicas 

 

Artigo 1.º 

 

Relativamente ao artigo 1.º, foi sugerida a reformulação da redação utilizada para 

estabelecer o objeto do regulamento tornando-a mais clara. 

Assim, considerando a pertinência da sugestão apresentada, o artigo 1.º passou a ter 

a seguinte redação: 

O presente regulamento estabelece as regras aplicáveis ao processo de 

transferência de utentes e define os mecanismos organizacionais que possibilitam 

a coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, sendo aprovado ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 17.º dos 

Estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (doravante ERS), publicados pelo 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto. 

 

Artigo 2.º 

 

No que respeita a este artigo, a ERS recebeu várias sugestões sobre o âmbito 

subjetivo de aplicação do regulamento, tendo sido, ainda, apontada a necessidade de 

proceder à clarificação do conceito de “transferência”.  

Em face do exposto, visando clarificar o âmbito de aplicação do regulamento, o n.º 1 e 

n.º 2 do artigo 2.º foram agregados, passando a ter a seguinte redação: 
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1. As regras e princípios constantes do presente regulamento são aplicáveis a 

todas as transferências físicas de utentes entre estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde dos setores público, privado, cooperativo e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, sempre que as mesmas determinem 

uma transmissão de responsabilidade, temporária ou definitiva, sobre os cuidados 

de saúde a prestar, nomeadamente: 

(a) As transferências no decurso da prestação de cuidados de saúde urgentes; 

(b) As transferências no decurso de situações de agudização do estado de 

saúde de utentes internados; 

(c) As transferências programadas para assegurar a continuidade de cuidados 

numa ótica de proximidade. 

A ERS entendeu, ainda, ser de alargar o núcleo de exclusões constantes do n.º 3 do 

artigo 2.º, como forma de resolver as preocupações demonstradas quanto às 

transferências que se encontravam abrangidas ou excluídas do regulamento ora em 

análise. Não obstante, salvaguarda-se que as situações que caem fora do âmbito de 

aplicação material do presente regulamento continuam abrangidas pelos poderes de 

supervisão da ERS. 

Nestes termos, o n.º 2 do artigo 2.º do regulamento passou a ter a seguinte redação1: 

2. Encontram-se excluídos do âmbito de aplicação do presente regulamento: 

(a) O transporte pré-hospitalar no âmbito do Sistema Integrado de Emergência 

Médica (doravante SIEM); 

(b) O transporte de utentes não urgentes, nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 

142-B/2012, de 15 de maio, com última alteração pela Portaria n.º 194/2017, 

de 21 de junho, sempre que não se relacione diretamente com um processo 

de transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde; 

(c) O procedimento específico de referenciação e de admissão de utentes nas 

unidades e equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(doravante RNCCI), cujas etapas estão previstas nos artigos 20.º e 21.º da 

 
1 Sem prejuízo da alteração resultante do Parecer emitido pelo Conselho Consultivo da ERS, a 
que infra se fará referência. 
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Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 289-

A/2015, de 17 de setembro, e pela Portaria n.º 50/2017, de 2 de fevereiro e 

pela Portaria n.º 249/2018, de 6 de setembro. 

(d) As transferências realizadas no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia (doravante SIGIC), que foi integrado no SIGA SNS, 

previstas no n.º 5 do Despacho n.º 3796-A/2017, de 4 de maio e na Portaria 

n.º 147/2017, de 27 de abril; 

(e) As transferências sanitárias de doentes portugueses internados em unidades 

hospitalares localizadas no espaço da União Europeia, Espaço Económico 

Europeu e Suíça, contempladas na Circular Normativa n.º 22/DQS, de 23 de 

dezembro de 2009, da Direção-Geral da Saúde (doravante DGS); 

(f) As transferências de doentes ao abrigo dos acordos internacionais de 

cooperação no domínio da saúde, conforme Circular Normativa da DGS n.º 

4/DCI, de 16 de abril de 2004 e n.º 11/DQS/DGIDI/DMD, de 28 de julho de 

2009; 

(g) As transferências de utentes entre as instituições prestadores de cuidados de 

saúde do Serviço Nacional de Saúde (doravante SNS) e as unidades de 

saúde de outros estados membro, previstas na Lei n.º 52/2014, de 25 de 

agosto. 

 

Artigo 3.º 

 

No que concerne a este artigo, a ERS recebeu sugestões, no sentido de proceder à 

alteração de algumas definições e de aditar outras, com o objetivo de tornar o 

regulamento mais claro e completo.  

Sopesando tais contributos, a ERS entendeu ser de clarificar os conceitos aí contidos, 

pelo que o artigo 3.º passou a ter a seguinte redação: 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) “Carta de acompanhamento da transferência”: o documento onde consta a 

ordem de transferência do utente, o motivo subjacente à transferência, a 

informação relativa à situação clínica do utente (incluindo, quando aplicável, 
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informação quanto à existência de infeção hospitalar), o estabelecimento de 

destino, o ponto de contacto no estabelecimento de destino responsável pela 

aceitação da transferência, o tipo de transporte, a designação do pessoal e 

equipamentos necessários, as terapêuticas que devam ser asseguradas durante o 

transporte e a identificação do responsável no estabelecimento de origem; 

b) “Estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde”: o conjunto de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que integram o sistema de 

saúde (públicos, privados, cooperativos e sociais), independentemente da sua 

natureza jurídica, nomeadamente hospitais, clínicas, agrupamentos de centros de 

saúde, consultórios, laboratórios de análises clinicas, equipamentos ou unidades de 

telemedicina, unidades móveis de saúde e termas; 

c) “Estabelecimento de origem”: o estabelecimento prestador de cuidados de 

saúde, do setor público, privado, cooperativo ou social onde é elaborado o primeiro 

plano de cuidados ao utente perante determinada necessidade concreta de 

prestação de cuidados de saúde; 

d) “Estabelecimento de destino”: o estabelecimento prestador de cuidados de saúde 

do setor público, privado, cooperativo ou social para onde é transferido o utente 

para continuação da prestação de cuidados de saúde; 

e) “Protocolo de transporte”: o acordo celebrado entre os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde com entidades licenciadas e/ou isentas de 

alvará para o exercício da atividade de transporte de doentes; 

f) “Transferência”: o processo, temporário ou definitivo, de encaminhamento físico 

do utente do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino; 

g) “Transporte”: a deslocação do utente associada à realização de uma prestação 

de saúde, cuja origem e destino sejam estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, a qual deve ser apta a garantir a continuidade e nível dos cuidados 

adequados, aplicando-se, sempre que necessário, as Recomendações para o 

Transporte de Doentes Críticos, emanadas pela Ordem dos Médicos e pela 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. 
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Artigo 4.º 

 

Relativamente a este artigo foram recebidos diversos contributos, os quais foram 

maioritariamente acolhidos, tendo resultado na eliminação das alíneas d) e h) e na 

alteração das alíneas a), b), c), e), f) e g) do artigo 4.º, que passaram a ter a seguinte 

redação2: 

Compete ao estabelecimento de origem: 

a) Informar os acompanhantes devidamente registados sobre as razões da 

transferência para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, devendo 

tal informação ficar registada no processo clínico do utente, nos termos do disposto 

no artigo 12.º; 

b) Estabelecer um contacto prévio com o responsável do estabelecimento de 

destino, descrever a situação clínica, expor as razões que motivam a transferência 

e confirmar a disponibilidade de recursos para receber o utente, nos termos do 

disposto no artigo 8.º; 

c) Garantir a preparação atempada do processo de transferência e supervisionar o 

envio do relatório clínico do utente, devidamente instruído, para o estabelecimento 

de destino, incluindo imagem em registo digital; 

d) Transferir o utente para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 

com a respetiva carta de acompanhamento da transferência, que inclua informação 

clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados e, quando aplicável, 

informação sobre a existência de infeção hospitalar, que permita ao 

estabelecimento de destino adotar as medidas necessárias e adequadas à 

salvaguarda da qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde; 

e) A coordenação e a responsabilidade operacional pela transferência do utente, 

incluindo a garantia de transporte que permita a sua concretização; 

f) Assegurar a disponibilidade de meios de transporte adequados à efetivação da 

transferência, em tempo útil e adequado a garantir a integração, continuidade e 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, e que o transporte se faça com 

 
2 Sem prejuízo da alteração resultante do Parecer emitido pelo Conselho Consultivo da ERS, a 
que infra se fará referência. 
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utilização dos recursos humanos e materiais necessários, em cumprimento do 

disposto no artigo 9.º; 

A ERS entendeu eliminar neste artigo a original alínea d), nos termos da qual 

competiria ao estabelecimento de origem “Informar o utente, o seu representante legal 

ou procurador de saúde sobre as razões, riscos e benefícios inerentes à transferência 

para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, bem como obter o 

consentimento do utente, do seu representante legal ou procurador de saúde para a 

realização da transferência, devendo tais informações ficar registadas no processo 

clínico do utente”, uma vez que o objetivo do regulamento reside, apenas, em 

determinar regras procedimentais aplicáveis ao processo de transferência de utentes e 

definir os mecanismos que possibilitem a coordenação e articulação entre os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, em conformidade com as 

atribuições e competências da ERS, definidas nos seus Estatutos.  

Acresce ainda que, no que diz respeito ao direito à informação e ao direito ao 

consentimento informado, prévio e esclarecido, o ordenamento jurídico já contempla 

várias regras e princípios que deverão ser observados e respeitados pelos prestadores 

de cuidados de saúde e pelos profissionais de saúde, na relação estabelecida com os 

utentes, em especial, o disposto na Lei de Bases da Saúde (cfr. Base 2, n.º 1, alíneas 

a) e e)), na Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina (cfr. artigos 5.º e 

10.º), na Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro (cfr. artigos 3.º, na redação dada pelo artigo 

45.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, e 5.º), na Lei n.º 15/2014, de 21 de março, 

com as alterações decorrentes da Lei n.º 110/2019, de 9 de setembro (cfr. artigos 3.º, 

6.º e 7.º) e no Código Penal (cfr. artigos 156.º e 157.º). 

Por fim, e em consequência da ponderação decorrente da análise dos contributos 

recebidos em sede de Consultas Públicas, a ERS entendeu pertinente aditar uma 

nova alínea ao artigo 4.º do regulamento, que foca um elemento importante para 

assegurar o cabal esclarecimento de todos os intervenientes na transferência. 

Nestes termos, foi aditada a alínea g) ao artigo 4.º com a seguinte redação: 

[Compete ao estabelecimento de origem:] 

g) A responsabilidade pela garantia de transporte de regresso nos casos de 

transferência por período temporal inferior a 24 horas, salvo quando exista acordo 

expresso das partes em sentido contrário. 
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Artigo 5.º 

 

No que respeita a este artigo, a ERS recebeu várias sugestões, no sentido de 

proceder à alteração de algumas alíneas, sempre com o objetivo de tornar as regras aí 

consagradas mais claras e completas.   

Assim, parte das mencionadas sugestões foram acolhidas, tendo resultado na 

alteração das alíneas a), b) e c) do artigo 5.º, que passaram a ter a seguinte redação: 

Compete ao estabelecimento de destino: 

a) Receber o utente de acordo com o que tiver ficado estabelecido no contacto 

prévio com o responsável do estabelecimento de origem, efetuado nos termos do 

disposto no artigo 8.º; 

b) Abster-se de adotar qualquer comportamento que dificulte o regular 

funcionamento das redes de referenciação hospitalar instituídas no âmbito do SNS; 

c) Garantir, em tempo útil, a continuidade e nível dos cuidados de saúde 

necessários e adequados à situação específica do utente; 

 

Artigo 6.º 

 

No que concerne a este artigo, e em consequência da ponderação decorrente da 

análise dos contributos recebidos em sede de Consultas Públicas, bem como dos 

contributos técnicos dos dois peritos médicos consultados pela ERS, entendeu-se 

pertinente reformular a redação do n.º 1, eliminar o primitivo n.º 2 e aditar um novo 

número in fine.  

Em face do exposto, foi alterado o artigo 6.º do regulamento, nos seguintes termos: 

1. A transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde do setor público e/ou a transferência de utentes de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde dos setores privado, cooperativo ou social para 

o setor público deve obedecer às regras e estrutura das redes de referenciação 

legalmente constituídas. 
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2. O procedimento de transferência de utentes deve ter por base a articulação entre 

os diversos níveis e tipos de cuidados, numa lógica de complementaridade entre as 

entidades que integram o sistema de saúde. 

3. Na falta de capacidade de resposta do estabelecimento de referência, a 

responsabilidade pela procura de vaga adequada à efetivação da transferência será 

do estabelecimento de origem, salvaguardando-se as competências atribuídas ao 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, I. P. (INEM), em matéria de referenciação secundária de 

doentes urgentes e ou emergentes, nos termos do disposto no Despacho n.º 

14041/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 209 de 29 de outubro 

de 2012. 

 

Artigo 7.º 

 

Relativamente ao n.º 1 do artigo 7.º, e em face dos contributos recebidos, entendeu-se 

pertinente reformular a respetiva redação, por forma a melhor acautelar a atuação dos 

intervenientes na tomada de decisão de transferência.  

Nestes termos, o n.º 1 do artigo 7.º passou a ter a seguinte redação: 

1. A decisão de transferência de utentes é um ato médico, devendo ser 

fundamentada e tomada sempre que se verifiquem pelo menos duas das seguintes 

situações: 

a) A condição clínica do utente o justifique; 

b) Decorra de pedido expresso do utente; 

c) Da mesma resulte um benefício para o utente. 

 

Artigo 8.º 

 

No que respeita a este artigo, a ERS recebeu várias sugestões, no sentido de 

proceder, por um lado, à revisão da redação do n.º 1, por outro, à substituição das 

expressões “médico” e “tratamento médico e medicação” constantes do n.º 4, e, bem 
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assim, à eliminação da referência a “médicos” no n.º 5 do artigo, por se entender ser 

redutor face à categoria de profissionais que poderão estar envolvidos no processo de 

transferência. 

Assim, parte das mencionadas sugestões foram acolhidas, tendo das mesmas 

resultado a revisão da redação dos n.os 1 e 2, bem como a eliminação dos n.os 3 e 4.  

Nestes termos, o artigo 8.º, passou a ter a seguinte redação: 

1. A decisão de transferência do utente deve ser precedida de contacto direto, 

preferencialmente telefónico, entre um responsável no estabelecimento de origem e 

um responsável no estabelecimento de destino, com apresentação de: 

a) Motivos e benefícios da transferência; 

b) Quadro clínico do utente, incluindo formulações de diagnóstico e prognóstico; 

c) Confirmação da disponibilidade de recursos para receber o utente. 

2. Deverá ser devidamente registada no processo clínico do utente a identificação 

dos responsáveis na origem e no destino, com indicação da data e hora do contacto 

efetuado nos termos do n.º 1, bem como a identificação do profissional que efetiva 

o transporte do utente. 

3. Deverá o estabelecimento de origem proceder à estabilização clínica do utente, 

necessária e adequada à capacidade técnica disponível, comunicando ao 

estabelecimento de destino as medidas realizadas e/ou em curso, incluindo 

intervenções, diagnósticos e terapêuticas, as quais deverão ficar registadas no 

respetivo processo clínico. 

 

Artigo 9.º 

 

No que concerne ao artigo 9.º, e em face aos contributos recebidos, entendeu-se ser 

de reformular a respetiva redação, a fim de clarificar os procedimentos relativos à 

efetivação do transporte pelo estabelecimento de origem.  

Nestes termos, o artigo 9.º passou a ter a seguinte redação: 
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1. O estabelecimento de origem deve garantir, em permanência, a disponibilidade 

de meios de transporte adequados à efetivação da transferência, incluindo equipa 

de acompanhamento adequada à situação clínica do utente, de modo a não colocar 

em causa o acesso em tempo útil, a integração, a continuidade e o nível e 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, devendo igualmente ser 

salvaguardada a dignidade dos utentes, designadamente daqueles em situações de 

maior vulnerabilidade, cuja condição clínica não se compadeça com elevados 

tempos de espera. 

2. Na ausência de meios de transporte próprios, os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde devem celebrar protocolos de transporte com entidades de 

transporte de doentes licenciadas, nos termos da legislação em vigor. 

3. O protocolo de transporte celebrado deve respeitar as regras atinentes à 

regulamentação da atividade de transporte, tipologia de transporte, equipa 

responsável pelo acompanhamento do utente e demais obrigações acordadas 

pelas partes.  

4. O planeamento do transporte deve ser efetuado por equipa médica e/ou de 

enfermagem, de acordo com o estado clínico do utente, salvaguardando-se, 

sempre que necessário, o cumprimento das Recomendações para o Transporte de 

Doentes Críticos, emanadas pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Intensivos e o disposto no Despacho n.º 5058-D/2016 

publicado no Diário da República n.º 72/2016, 2.º Suplemento, Série II de 13 de 

abril de 2016. 

5. O transporte do utente fica a cargo da equipa de transporte, cuja 

responsabilidade técnica e legal só cessa no momento de entrega do utente ao 

responsável clínico do estabelecimento de destino, sem prejuízo do disposto na 

alínea g) do artigo 4.º. 

 

Artigo 10.º 

 

No que respeita ao artigo 10.º, e na sequência dos contributos recebidos em sede de 

Consultas Públicas, bem como os contributos técnicos dos dois peritos médicos 

consultados pela ERS, procedeu-se à alteração da redação dos n.os 1, 3 e 4, pelo que 

o referido artigo passou a ter a seguinte redação: 
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1. Sempre que o utente, o seu representante legal ou procurador de saúde, por 

qualquer razão, recuse o transporte e entenda deslocar-se em viatura própria, deve 

ser preenchido e assinado um Termo de Responsabilidade de Recusa de 

Transporte, que deverá ficar registado no processo clínico do utente. 

[…] 

3. Nos casos previstos no n.º 1, o estabelecimento de origem deve dar prévio 

conhecimento ao estabelecimento de destino, através de contacto direto, da recusa 

de transporte pelo utente e da deslocação do mesmo em viatura própria. 

4. Nos casos previstos no n.º 1, o estabelecimento de origem deve garantir que o 

utente se faça acompanhar da carta de acompanhamento da transferência, que 

contenha a informação clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados. 

 

Artigo 11.º 

 

Relativamente a este artigo, foi solicitado o esclarecimento do seu n.º 1, no que 

respeita à forma de transferência de informação entre os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde. A ERS considerou esta sugestão pertinente, pelo 

que a mesma foi vertida na redação final do artigo.  

Em face do exposto, o n.º 1 do artigo 11.º passou a ter a seguinte redação: 

1. No processo de transferência, o estabelecimento de origem deve remeter ao 

estabelecimento de destino, atempadamente, os seguintes documentos: carta de 

acompanhamento da transferência, relatório clínico, exames médicos, diagnóstico, 

informação sobre tratamentos realizados e demais informação essencial ao caso 

clínico, de acordo com as orientações constantes da Norma n.º 001/2017, de 8 de 

fevereiro de 2017, da Direção-Geral da Saúde.  

Ainda em consequência da ponderação decorrente da análise dos contributos 

recebidos em sede de Consultas Públicas, bem como dos contributos técnicos dos 
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dois peritos médicos consultados pela ERS, entendeu-se eliminar o primitivo n.º 3 do 

artigo 11.º3. 

 

Artigo 12.º 

 

No que respeita a este artigo, a ERS recebeu várias sugestões, no sentido de 

densificar e concretizar alguns dos conceitos genéricos dele constantes.  

Parte das mencionadas sugestões foram acolhidas, tendo resultado na alteração do 

n.º 1, que passou a ter a seguinte redação: 

1. O utente, o seu representante legal ou procurador de saúde e os acompanhantes 

devidamente registados têm, nos termos do disposto na Lei n.º 15/2014, de 21 de 

março, com as alterações decorrentes da Lei n.º 110/2019, de 9 de setembro e na 

Lei n.º 31/2018, de 18 de julho, o direito a ser informados pelo estabelecimento de 

origem sobre as razões para a transferência do utente, bem como a ser 

esclarecidos em que termos a continuidade da prestação de cuidados de saúde fica 

garantida pelo estabelecimento de destino. 

 

IV. PRONÚNCIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ERS 

 

Em 20 de fevereiro de 2020, o Conselho Consultivo da ERS emitiu Parecer sobre o 

presente projeto de regulamento, do qual consta, entre outros aspetos que “[…] foi 

deliberado, por unanimidade dos Membros do Conselho Consultivo presentes na 

reunião, conceder parecer favorável ao projeto de regulamento da ERS para 

transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, 

com duas propostas de alteração:  

i. Alteração do n.º 2 do artigo 2.º, de modo a incluir expressamente, no elenco das 

exceções aí previstas, as transferências de utentes entre unidades de diálise 

 
3 Sem prejuízo de ter sido reintroduzido o n.º 3 deste artigo, no seguimento do Parecer emitido 
pela Comissão Nacional da Proteção de Dados, a que infra se fará referência. 
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periféricas e centrais, cuja articulação está preconizada na Portaria n.º 347/2013, de 

28 de novembro;  

ii. Alteração da alínea d) do artigo 4.º, substituindo-se o segmento da frase “[…] 

informação sobre a existência de infeção hospitalar”, por uma cláusula mais genérica, 

de modo a abranger a obrigatoriedade do estabelecimento de saúde de origem incluir, 

na carta de acompanhamento da transferência do utente, informação sobre a 

existência de fatores de risco acrescido, incluindo a necessidade de acompanhamento 

especial, quando aplicável. […]”.  

Por se considerarem pertinentes as sugestões apresentadas foram as mesmas 

refletidas na versão final do regulamento, tendo sido aditada uma alínea ao artigo 2.º, 

com a seguinte redação: 

e) As transferências realizadas entre unidades de diálise periféricas e centrais, 

nos termos dos protocolos previstos na Portaria n.º 347/2013, de 28 de novembro, 

ou diploma que lhe venha a suceder; 

Por fim, foi alterada a alínea d) do artigo 4.º, nos seguintes termos: 

d) Transferir o utente para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 

com a respetiva carta de acompanhamento da transferência, a qual deve incluir 

toda a informação clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados, 

nomeadamente sobre a existência de fatores de risco acrescido e, quando 

aplicável, sobre a necessidade de acompanhamento especial do utente, que 

permita ao estabelecimento de destino adotar as medidas necessárias e adequadas 

à salvaguarda da qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde; 

 

V. PRONÚNCIA DA COMISSÃO NACIONAL DA 

PROTEÇÃO DE DADOS (CNPD)  

 

Em 9 de junho de 2020, e em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 36.º do 

Regulamento Geral da Proteção de Dados, o Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, através do ofício de saída 

com a referência n.º OS.165239/2020, foi solicitada pronúncia à Comissão Nacional da 

Proteção de Dados (CNPD) sobre a versão da final do regulamento. 
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Em 28 de julho de 2020, a CNPD emitiu o Parecer n.º 2020/86, referindo que “[…] a 

CNPD nada tem a obstar ao teor da generalidade dessas regras, na medida em que 

as mesmas apelam ao princípio da proporcionalidade dos tratamentos de dados, seja 

na vertente da adequação, seja na vertente da necessidade dos mesmos para a 

finalidade visada […], em respeito pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do 

RGPD”. 

E que “[…] apenas se deixa nota sobre o facto de não estarem regulados os 

procedimentos para transmissão da informação, a qual por respeitar a dados pessoais 

especiais, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do RGPD, tendo em conta os riscos para 

os direitos e liberdades dos titulares, em especial no plano da confidencialidade, exige 

a adoção de medidas técnicas e organizativas de segurança adequadas ao risco (cf. 

artigo 32.º RGPD). 

Analisado o Parecer emitido pela CNPD considerou-se adequado vertê-lo no 

regulamento em crise, pelo que se aditou o n.º 3 ao artigo 11.º, com a seguinte 

redação: 

3 – A transmissão de informação entre estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, nos termos do presente regulamento, deve respeitar o disposto no artigo 

32.º do Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016, Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia. 
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ANEXO - VERSÃO FINAL DO REGULAMENTO 

 

De acordo com as alterações introduzidas em relação às versões submetidas a 

Consulta Pública, apresenta-se, de seguida, a versão final do Regulamento para 

Transferências de Utentes entre Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de 

Saúde. 

 

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

REGULAMENTO N.º 

 

PREÂMBULO 

Os Estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (doravante ERS), aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, consagram, entre os objetivos da sua 

atividade reguladora, a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes, 

mormente no que respeita à observância de adequados padrões de qualidade e de 

segurança dos prestadores de saúde e o cumprimento dos critérios de acesso aos 

cuidados de saúde, nos termos da Constituição e da lei. 

Compete à ERS, nos termos do artigo 12.º dos seus Estatutos, assegurar o direito de 

acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos serviços e 

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (doravante SNS), nos 

estabelecimentos publicamente financiados, bem como nos estabelecimentos 

contratados para a prestação de cuidados no âmbito de sistemas ou subsistemas 

públicos de saúde ou equiparados e, bem assim, zelar pelo respeito da liberdade de 

escolha nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incluindo o direito à 

informação. 

Por sua vez, determinam os artigos 13.º e 14.º dos mesmos Estatutos que incumbe à 

ERS garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes, bem como zelar pela 

prestação de cuidados de saúde de qualidade. 
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Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 17.º dos seus Estatutos, a ERS está 

habilitada a emitir os regulamentos necessários ao cumprimento das suas atribuições, 

nomeadamente os respeitantes às matérias referidas nos artigos 12.º, 13.º e 14.º, pelo 

que se encontra devidamente justificada a necessidade da ERS, no exercício dos seus 

poderes de regulamentação, harmonizar os procedimentos existentes em matéria de 

transferência de utentes, através da instituição de um conjunto de regras, de cariz 

imperativo, que estabeleçam uma disciplina geral sobre os princípios, obrigações e 

boas práticas subjacentes ao processo de transferência de utentes e, bem assim, 

definir as condições de organização, coordenação e articulação entre os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Para o efeito, os 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde devem dispor de estruturas 

organizativas adequadas (gestão de camas ou outros), que permitam processar os 

pedidos de transferência no mais curto espaço de tempo possível. 

De entre os instrumentos jurídicos descritos no artigo 17.º dos Estatutos da ERS, a 

opção pela aprovação de um regulamento com eficácia externa permitirá fixar as 

regras mínimas a observar sempre que ocorre uma transferência de utentes entre 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, conferindo, dessa forma, maior 

certeza e segurança a todos os intervenientes na sua concretização e, 

consequentemente, maior proteção aos direitos dos utentes. 

Em cumprimento do disposto no artigo 18.º dos Estatutos da ERS, o regulamento, 

enquanto projeto, foi submetido a dois procedimentos de Consulta Pública, por 

divulgação na página eletrónica da ERS, tendo os interessados disposto de um prazo 

total de 60 dias úteis para se pronunciarem.  

Nos termos do n.º 1 do artigo 47.º dos mesmos Estatutos, o projeto de regulamento foi 

ainda submetido a discussão e parecer do Conselho Consultivo da ERS.  

O relatório final, que analisa as respostas recebidas no âmbito do procedimento de 

consulta regulamentar e fundamenta as opções da ERS, encontra-se publicado na 

página eletrónica desta Entidade.  

Assim, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 17.º dos Estatutos da ERS, o 

Conselho de Administração da ERS aprova o seguinte regulamento: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto  

O presente regulamento estabelece as regras aplicáveis ao processo de 

transferência de utentes e define os mecanismos organizacionais que possibilitam 

a coordenação e articulação entre os estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, sendo aprovado ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 17.º dos 

Estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (doravante ERS), publicados pelo 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. As regras e princípios constantes do presente regulamento são aplicáveis a 

todas as transferências físicas de utentes entre estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde dos setores público, privado, cooperativo e social, 

independentemente da sua natureza jurídica, sempre que as mesmas determinem 

uma transmissão de responsabilidade, temporária ou definitiva, sobre os cuidados 

de saúde a prestar, nomeadamente: 

a) As transferências no decurso da prestação de cuidados de saúde urgentes; 

b) As transferências no decurso de situações de agudização do estado de saúde 

de utentes internados; 

c) As transferências programadas para assegurar a continuidade de cuidados 

numa ótica de proximidade. 

2. Encontram-se excluídos do âmbito de aplicação do presente regulamento: 

a) O transporte pré-hospitalar no âmbito do Sistema Integrado de Emergência 

Médica (doravante SIEM); 

b) O transporte de utentes não urgentes, nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 

142-B/2012, de 15 de maio, com última alteração pela Portaria n.º 194/2017, de 

21 de junho, sempre que não se relacione diretamente com um processo de 
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transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde; 

c) O procedimento específico de referenciação e de admissão de utentes nas 

unidades e equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(doravante RNCCI), cujas etapas estão previstas nos artigos 20.º e 21.º da 

Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 289-A/2015, 

de 17 de setembro, e pela Portaria n.º 50/2017, de 2 de fevereiro e pela 

Portaria n.º 249/2018, de 6 de setembro; 

d) As transferências realizadas no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia (doravante SIGIC), que foi integrado no SIGA SNS, 

previstas no n.º 5 do Despacho n.º 3796-A/2017, de 4 de maio e na Portaria n.º 

147/2017, de 27 de abril; 

e) As transferências realizadas entre unidades de diálise periféricas e centrais, 

nos termos dos protocolos previstos na Portaria n.º 347/2013, de 28 de novembro, 

ou diploma que lhe venha a suceder; 

f) As transferências sanitárias de doentes portugueses internados em unidades 

hospitalares localizadas no espaço da União Europeia, Espaço Económico 

Europeu e Suíça, contempladas na Circular Normativa n.º 22/DQS, de 23 de 

dezembro de 2009, da Direção-Geral da Saúde (doravante DGS); 

g) As transferências de utentes ao abrigo dos acordos internacionais de 

cooperação no domínio da saúde, conforme Circular Normativa da DGS n.º 4/DCI, 

de 16 de abril de 2004 e n.º 11/DQS/DGIDI/DMD, de 28 de julho de 2009; 

h) As transferências de utentes entre as instituições prestadores de cuidados de 

saúde do Serviço Nacional de Saúde (doravante SNS) e as unidades de saúde de 

outros Estados-membros da União Europeia, previstas na Lei n.º 52/2014, de 25 

de agosto. 

 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) “Carta de acompanhamento da transferência”: o documento onde consta a 

ordem de transferência do utente, o motivo subjacente à transferência, a 

informação relativa à situação clínica do utente (incluindo, quando aplicável, 
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informação quanto à existência de infeção hospitalar), o estabelecimento de 

destino, o ponto de contacto no estabelecimento de destino responsável pela 

aceitação da transferência, o tipo de transporte, a designação do pessoal e 

equipamentos necessários, as terapêuticas que devam ser asseguradas durante o 

transporte e a identificação do responsável no estabelecimento de origem; 

b) “Estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde”: o conjunto de 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que integram o sistema de 

saúde (públicos, privados, cooperativos e sociais), independentemente da sua 

natureza jurídica, nomeadamente hospitais, clínicas, agrupamentos de centros de 

saúde, consultórios, laboratórios de análises clinicas, equipamentos ou unidades 

de telemedicina, unidades móveis de saúde e termas; 

c) “Estabelecimento de origem”: o estabelecimento prestador de cuidados de 

saúde, do setor público, privado, cooperativo ou social onde é elaborado o 

primeiro plano de cuidados ao utente perante determinada necessidade concreta 

de prestação de cuidados de saúde; 

d) “Estabelecimento de destino”: o estabelecimento prestador de cuidados de 

saúde do setor público, privado, cooperativo ou social para onde é transferido o 

utente para continuação da prestação de cuidados de saúde; 

e) “Protocolo de transporte”: o acordo celebrado entre os estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde com entidades licenciadas e/ou isentas de 

alvará para o exercício da atividade de transporte de doentes; 

f) “Transferência”: o processo, temporário ou definitivo, de encaminhamento físico 

do utente do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino; 

g) “Transporte”: a deslocação do utente associada à realização de uma prestação 

de saúde, cuja origem e destino sejam estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, a qual deve ser apta a garantir a continuidade e nível dos cuidados 

adequados, aplicando-se, sempre que necessário, as Recomendações para o 

Transporte de Doentes Críticos, emanadas pela Ordem dos Médicos e pela 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. 

 

Artigo 4.º 

Obrigações do estabelecimento de origem 

Compete ao estabelecimento de origem: 
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a) Informar os acompanhantes devidamente registados sobre as razões da 

transferência para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, devendo 

tal informação ficar registada no processo clínico do utente, nos termos do disposto 

no artigo 12.º; 

b) Estabelecer um contacto prévio com o responsável do estabelecimento de 

destino, descrever a situação clínica, expor as razões que motivam a transferência 

e confirmar a disponibilidade de recursos para receber o utente, nos termos do 

disposto no artigo 8.º; 

c) Garantir a preparação atempada do processo de transferência e supervisionar 

o envio do relatório clínico do utente, devidamente instruído, para o 

estabelecimento de destino, incluindo imagem em registo digital; 

d) Transferir o utente para outro estabelecimento prestador de cuidados de saúde, 

com a respetiva carta de acompanhamento da transferência, a qual deve incluir 

toda a informação clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados, 

nomeadamente sobre a existência de fatores de risco acrescido e, quando 

aplicável, sobre a necessidade de acompanhamento especial do utente, que 

permita ao estabelecimento de destino adotar as medidas necessárias e adequadas 

à salvaguarda da qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde; 

e) A coordenação e a responsabilidade operacional pela transferência do utente, 

incluindo a garantia de transporte que permita a sua concretização; 

f) Assegurar a disponibilidade de meios de transporte adequados à efetivação da 

transferência, em tempo útil e adequado a garantir a integração, continuidade e 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, e que o transporte se faça com 

utilização dos recursos humanos e materiais necessários, em cumprimento do 

disposto no artigo 9.º; 

g) A responsabilidade pela garantia de transporte de regresso nos casos de 

transferência por período temporal inferior a 24 horas, salvo quando exista acordo 

expresso das partes em sentido contrário. 

 

Artigo 5.º 

Obrigações do estabelecimento de destino 

Compete ao estabelecimento de destino: 
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a) Receber o utente de acordo com o que tiver ficado estabelecido no contacto 

prévio com o responsável do estabelecimento de origem, efetuado nos termos do 

disposto no artigo 8.º; 

b) Abster-se de adotar qualquer comportamento que dificulte o regular 

funcionamento das redes de referenciação hospitalar instituídas no âmbito do SNS; 

c) Garantir, em tempo útil, a continuidade e nível dos cuidados de saúde 

necessários e adequados à situação específica do utente;  

d) Assegurar a disponibilidade de condições físicas, técnicas e humanas à 

prestação dos cuidados de saúde de que o utente necessite. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO  

 

Artigo 6.º 

Mecanismos de transferência de utentes  

1. A transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde do setor público e/ou a transferência de utentes de estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde dos setores privado, cooperativo ou social para 

o setor público deve obedecer às regras e estrutura das redes de referenciação 

legalmente constituídas. 

2. O procedimento de transferência de utentes deve ter por base a articulação 

entre os diversos níveis e tipos de cuidados, numa lógica de complementaridade 

entre as entidades que integram o sistema de saúde. 

3. Na falta de capacidade de resposta do estabelecimento de referência, a 

responsabilidade pela procura de vaga adequada à efetivação da transferência será 

do estabelecimento de origem, salvaguardando-se as competências atribuídas ao 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, I. P. (INEM), em matéria de referenciação secundária de 

doentes urgentes e ou emergentes, nos termos do disposto no Despacho n.º 

14041/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 209 de 29 de outubro 

de 2012. 
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Artigo 7.º 

Decisão de transferência 

1. A decisão de transferência de utentes é um ato médico, devendo ser 

fundamentada e tomada sempre que se verifiquem pelo menos duas das seguintes 

situações: 

a) A condição clínica do utente o justifique; 

b) Decorra de pedido expresso do utente; 

c) Da mesma resulte um benefício para o utente. 

2. Para efeitos do número anterior, o estabelecimento de origem deve ponderar: 

a) Os benefícios da transferência para a condição clínica do utente, bem como os 

riscos associados ao transporte; 

b) As potencialidades e/ou limitações do estabelecimento de destino, 

reconhecendo o nível de cuidados e a sua adequação à condição clínica do utente. 

3. A decisão de transferência do utente, a escolha da equipa de 

acompanhamento e do meio de transporte são da responsabilidade do 

estabelecimento de origem, devendo ser aptas a garantir a integração, qualidade e 

continuidade do nível de cuidados de saúde. 

 

Artigo 8.º 

Contacto prévio  

1. A decisão de transferência do utente deve ser precedida de contacto direto, 

preferencialmente telefónico, entre um responsável no estabelecimento de origem e 

um responsável no estabelecimento de destino, com apresentação de: 

a) Motivos e benefícios da transferência; 

b) Quadro clínico do utente, incluindo formulações de diagnóstico e prognóstico; 

c) Confirmação da disponibilidade de recursos para receber o utente. 

2. Deverá ser devidamente registada no processo clínico do utente a identificação 

dos responsáveis na origem e no destino, com indicação da data e hora do contacto 

efetuado nos termos do n.º 1, bem como a identificação do profissional que efetiva 

o transporte do utente. 
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3. Deverá o estabelecimento de origem proceder à estabilização clínica do utente, 

necessária e adequada à capacidade técnica disponível, comunicando ao 

estabelecimento de destino as medidas realizadas e/ou em curso, incluindo 

intervenções, diagnósticos e terapêuticas, as quais deverão ficar registadas no 

respetivo processo clínico. 

 

Artigo 9.º 

Transporte 

1. O estabelecimento de origem deve garantir, em permanência, a disponibilidade 

de meios de transporte adequados à efetivação da transferência, incluindo equipa 

de acompanhamento adequada à situação clínica do utente, de modo a não colocar 

em causa o acesso em tempo útil, a integração, a continuidade e o nível e 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, devendo igualmente ser 

salvaguardada a dignidade dos utentes, designadamente daqueles em situações de 

maior vulnerabilidade, cuja condição clínica não se compadeça com elevados 

tempos de espera. 

2. Na ausência de meios de transporte próprios, os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde devem celebrar protocolos de transporte com entidades de 

transporte de doentes licenciadas, nos termos da legislação em vigor.  

3. O protocolo de transporte celebrado deve respeitar as regras atinentes à 

regulamentação da atividade de transporte, tipologia de transporte, equipa 

responsável pelo acompanhamento do utente e demais obrigações acordadas 

pelas partes.  

4. O planeamento do transporte deve ser efetuado por equipa médica e/ou de 

enfermagem, de acordo com o estado clínico do utente, salvaguardando-se, 

sempre que necessário, o cumprimento das Recomendações para o Transporte de 

Doentes Críticos, emanadas pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade 

Portuguesa de Cuidados Intensivos e o disposto no Despacho n.º 5058-D/2016 

publicado no Diário da República n.º 72/2016, 2.º Suplemento, Série II de 13 de 

abril de 2016. 

5. O transporte do utente fica a cargo da equipa de transporte, cuja 

responsabilidade técnica e legal só cessa no momento de entrega do utente ao 

responsável clínico do estabelecimento de destino, sem prejuízo do disposto na 

alínea g) do artigo 4.º. 
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Artigo 10.º 

Termo de Responsabilidade 

1. Sempre que o utente, o seu representante legal ou procurador de saúde, por 

qualquer razão, recuse o transporte e entenda deslocar-se em viatura própria, deve 

ser preenchido e assinado um Termo de Responsabilidade de Recusa de 

Transporte, que deverá ficar registado no processo clínico do utente. 

2. Nos casos previstos no número anterior, o Termo de Responsabilidade de 

Recusa de Transporte deverá prever a possibilidade de ficar registado que a 

mesma foi uma opção do utente em virtude da indisponibilidade imediata de meios 

para efetivação do transporte. 

3. Nos casos previstos no n.º 1, o estabelecimento de origem deve dar prévio 

conhecimento ao estabelecimento de destino, através de contacto direto, da recusa 

de transporte pelo utente e da deslocação do mesmo em viatura própria. 

4. Nos casos previstos no n.º 1, o estabelecimento de origem deve garantir que o 

utente se faça acompanhar da carta de acompanhamento da transferência, que 

contenha a informação clínica necessária à garantia da continuidade dos cuidados. 

 

Artigo 11.º 

Informação clínica e Registos 

1. No processo de transferência, o estabelecimento de origem deve remeter ao 

estabelecimento de destino, atempadamente, os seguintes documentos: carta de 

acompanhamento da transferência, relatório clínico, exames médicos, diagnóstico, 

informação sobre tratamentos realizados e demais informação essencial ao caso 

clínico, de acordo com as orientações constantes da Norma n.º 001/2017, de 8 de 

fevereiro de 2017, da Direção-Geral da Saúde.  

2. Os profissionais dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

intervenientes no processo de transferência do utente devem ser devidamente 

identificados no processo clínico. 

3. A transmissão de informação entre estabelecimentos prestadores de cuidados 

de saúde, nos termos do presente regulamento, deve respeitar o disposto no artigo 

32.º do Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016, Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia. 
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Artigo 12.º 

Informação e direito ao acompanhamento 

1. O utente, o seu representante legal ou procurador de saúde e os 

acompanhantes devidamente registados têm, nos termos do disposto na Lei n.º 

15/2014, de 21 de março, com as alterações decorrentes da Lei n.º 110/2019, de 9 

de setembro e na Lei n.º 31/2018, de 18 de julho, o direito a ser informados pelo 

estabelecimento de origem sobre as razões para a transferência do utente, bem 

como a ser esclarecidos em que termos a continuidade da prestação de cuidados 

de saúde fica garantida pelo estabelecimento de destino. 

2. A operacionalização da transferência é obrigatoriamente comunicada ao 

utente, ao seu representante legal ou procurador de saúde e aos acompanhantes 

devidamente registados, por contacto pessoal ou telefónico, sempre que possível 

antecipadamente à sua realização, com a devida justificação quanto à necessidade 

de transferência e identificação do estabelecimento de destino. 

3. As comunicações referidas nos números precedentes devem ficar devidamente 

registadas no processo clínico do utente. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 13.º 

Regime sancionatório 

A violação do disposto no presente regulamento é sancionável nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 61.º, ex vi do artigo 17.º, ambos dos Estatutos da 

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

 

 

 

 

Artigo 14.º 
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Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua 

publicação na 2.ª série do Diário da República e será disponibilizado na página 

eletrónica da ERS. 





 

 

 


