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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 

VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL 

 

Considerando que a Entidade Reguladora da Saúde nos termos do n.º 1 do artigo 4.º 

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

exerce funções de regulação, de supervisão e de promoção e defesa da concorrência 

respeitantes às atividades económicas na área da saúde nos setores privado, público, 

cooperativo e social; 

Considerando as atribuições da Entidade Reguladora da Saúde conferidas pelo artigo 

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

Considerando os objetivos da atividade reguladora da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 10.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Considerando os poderes de supervisão da Entidade Reguladora da Saúde 

estabelecidos no artigo 19.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

126/2014, de 22 de agosto; 

Visto o processo registado sob o n.º ERS/84/2018; 

 

I. DO PROCESSO 

I.1. Origem do processo  

1. A ERS tomou conhecimento em 26 de abril de 2018, de duas reclamações 

subscritas, em 5 de agosto e em 2 de setembro de 2017, por ML e por BB, no livro 

de reclamações do Hospital Beatriz Ângelo, entidade gerida pela SGHL – 
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Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A., a qual se encontra inscrita no 

SRER da ERS sob o n.º 21869. Ambas as reclamações são relativas à alegada 

existência de constrangimentos no acesso à prestação de cuidados de saúde no 

respetivo serviço de urgência (doravante, SU), devido ao facto de os cidadãos 

visados não deterem número de utente do Serviço Nacional de Saúde (doravante, 

SNS). 

2. Concretamente, nas duas reclamações, é alegado que foi imposta como condição 

para atendimento dos cidadãos desprovidos de número de utente o pagamento 

de uma taxa no valor de 101 EUR (cento e um euros), condição que, em ambos os 

casos, terá sido recusada, não tendo os cidadãos recebido acesso aos cuidados 

de saúde. 

3. As referidas reclamações foram inicialmente tratadas em sede dos processos de 

reclamação n.º REC/35953/2018 e REC/35999/18, sendo que, posteriormente, e 

ao abrigo das atribuições e competências da ERS, o respetivo Conselho de 

Administração determinou, por despacho de 24 de maio de 2018, proceder à 

abertura do presente processo de inquérito registado internamente sob o número 

ERS/84/2018. 

4. Posteriormente, em 1 de julho de 2019, a ERS tomou igualmente conhecimento da 

reclamação lavrada por PR, registada internamente sob o n.º 46256/2019, a qual, 

por razões de identidade material relativamente às reclamações supra 

identificadas, foi apensada ao presente processo de inquérito. 

 

I.2 Diligências 

5. No âmbito da investigação desenvolvida pela ERS, realizaram-se, entre outras, as 

diligências consubstanciadas em: 

(i) Pesquisa no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER) 

da ERS relativa ao Hospital Beatriz Ângelo, estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde hospitalares registado no SRER da ERS sob o n.º 

118240, e explorado pela sociedade SGHL – Sociedade Gestora do 
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Hospital de Loures, S.A., por sua vez inscrita no SRER da ERS sob o n.º 

21869; 

(ii) Notificação de abertura de processo de inquérito e pedido de elementos à 

SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. em 29 de maio de 

2018 e análise da respetiva resposta de 28 de junho de 2018; 

(iii) Notificação de abertura de processo de inquérito às reclamantes em 29 de 

maio de 2018; 

(iv) Apensação ao presente processo de inquérito, em 5 de julho de 2019, de 

uma nova reclamação registada sob o número REC/46256/2019; 

(v) Tentativa frustrada de contacto telefónico com os utentes BB e PR no dia 

23 de julho de 2019. 

 

II. DOS FACTOS 

II.1. Das reclamações: REC/35953/2018 e REC/35999/18 

6. Na reclamação por si lavrada, em 5 de abril de 2017, a reclamante ML alega o 

seguinte: 

“[…] 

Falta de atendimento a uma menor de 3 anos, por falta do número utente em 

unidades de atendimento, 1.º foi posto de saúde Póvoa St. Adrião. 

Ao ser atendida no balcão desta unidade foi cobrado um valor de 101,00 euros p/ 

ser atendida a menor, sendo que no momento não tenho condições de fazer agora 

ou posterior a consulta pretendida nesta unidade hospitalar. A criança encontra-se 

em estado febril e com dores na barriga. 

Por ser verdade. 

 […]”. 
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7. Numa primeira resposta à reclamante, datada de 18 de abril de 2018, o prestador 

limitou-se a informar o seguinte: 

“[…]  

Reconhecemos que, apesar deste nosso esforço permanente, existem situações em 

que não conseguimos atingir o nível de exigência e de qualidade preconizados, 

acabando por defraudar as expectativas dos nossos utentes, tal como aconteceu no 

caso que trouxe ao nosso conhecimento e pelo qual apresentamos o nosso pedido de 

desculpa, lamentando os transtorno que possam ter sido causados. 

 […]”. 

8. Por seu turno, a utente BB, por reclamação de 2 de janeiro de 2017, argumenta o 

seguinte: 

“[…] 

Após entrega do nº de segurança social e NIF português, fomos informados de 

que apenas poderíamos ter cuidados de saúde mediante pagamento de taxa de 

101 Euros. 

A base de dados não está acessível nem devidamente organizada para permitir o 

acesso […]. 

A pessoa que necessitava de cuidados de saúde abandonou o serviço s/ qualquer 

tipo de atendimento médicos após informação que teria de ser atendida como 

estrangeira (e pagando como tal). 

Anteriormente, BB (N.º de Segurança Social […] e NIF […]) já tinha usufruído de 

cuidados s/ estes requisitos no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, 

vivendo (e trabalhando c/ respectivos descontos para Segurança Social) em 

Portugal desde 2016. 

A situação é grave face a uma pessoa doente podendo agravar o estado. 

Agradeço acompanhamento e informações sobre a resolução 

[…]”. 

9. O prestador voltou a remeter a mesma resposta-tipo à reclamante:  
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“[…] 

Reconhecemos que, apesar deste nosso esforço permanente, existem situações 

em que não conseguimos atingir o nível de exigência e de qualidade preconizados, 

acabando por defraudar as expectativas dos nossos utentes, tal como aconteceu 

no caso que trouxe ao nosso conhecimento e pelo qual apresentamos o nosso 

pedido de desculpa, lamentando os transtorno que possam ter sido causados. 

[…]”. 

10. Por pedido de elementos remetido em 29 de maio de 2018, foi o prestador 

inquirido pela ERS nos seguintes termos: 

“[…] 

1. Pronúncia detalhada e individualizada sobre o teor das duas reclamações que 

estão na origem dos presentes autos, já juntas sob os anexos I e II; 

2. Indicação sobre se foram registados, em cada uma das situações, episódios de 

urgência, com envio do eventual suporte documental; 

3. Informação sobre eventuais medidas/procedimentos em vigor para a prestação 

de cuidados de saúde a cidadãos sem número de utente, com envio do 

respetivo suporte documental; 

4. Informação sobre eventuais medidas/procedimentos em vigor para faturação 

dos cuidados de saúde prestados pelo SNS a cidadãos estrangeiros, com envio 

do respetivo suporte documental; 

5. Envio de quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários e 

relevantes à análise dos casos concretos. 

[…]”. 

11. Por resposta de 28 de junho de 2018, o prestador enviou os seguintes 

esclarecimentos: 

“[…] cumpre-nos esclarecer que em qualquer um dos casos identificados […]o 

Hospital Beatriz Ângelo cumpriu rigorosamente a regulamentação estabelecida 

pela Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde (Lei 48/90 de 24 de agosto), no que 
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respeita ao acesso à Unidades de Saúde que integram o SNS, aos benefícios do 

mesmo e à documentação de suporte que atesta o direito a esses benefícios.  

Assim, estamos perante dois casos de cidadãs de nacionalidade estrangeira, não 

abrangidas por qualquer um dos pressupostos de acesso ao sistema de saúde 

português, ou seja:  

• Estrangeiros nacionais de 3ºs países que integram a União Europeia; 

• Estrangeiros nacionais de 3ºs países com os quais Portugal tenha acordo 

bilateral;  

• Estrangeiros nacionais de 3ºs países que beneficiem do estatuto de refugiado ou 

asilado; 

• Estrangeiros residentes em condições de reciprocidade  

• Cidadãs apátridas a residir em Portugal.  

Assim, dado que não exibiram documentação que confirmasse qualquer uma das 

situações acima identificadas e dado que a consulta efetuada ao RNU não retornou 

qualquer resultado tivemos de considerar estar perante cidadãos estrangeiros sem 

autorização de residência, nos termos da Lei de Bases acima referida, aos quais, de 

acordo com o Despacho 25 360/2001 de 16 de novembro do Ministério da Saúde, 

devem ser cobradas as despesas efetuadas nas Unidades de Saúde que integram o 

SNS, com a única exceção das situações que possam colocar em causa a saúde 

pública, o que claramente não se verificava, em nenhum dos casos expostos.   

Queremos ainda esclarecer que não existiu qualquer impedimento ou 

constrangimento no acesso e utilização do serviço de urgência do HBA tendo 

apenas sido transmitida a informação de que haveria lugar ao pagamento da taxa 

moderadora aplicada aos cidadãos em condição de independentes – ou seja, sem 

acesso aos benefícios do SNS - e que neste caso – Episódio de urgência numa 

Unidade de Saúde do SNS - é de 101,00 €.  

Da mesma forma esclarecemos que, a nenhuma destas utentes foi transmitido que 

não seriam atendidas por eventual falta de pagamento e em ambos os casos 

verificamos que as cidadãs optaram por abandonar o Hospital sem sequer 
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efetuarem o procedimento de admissão tendo solicitado o Livro para fazerem as 

reclamações. 

[…]”. 

 

II.2. Da REC/46256/2019 

12. Já instaurados os presentes autos, a ERS tomou ainda conhecimento, em 1 de 

julho de 2019, da reclamação lavrada, em 12 de junho de 2019, por PR, nos termos 

que a seguir se reproduzem: 

“[…] 

Contactei o SNS24 dizendo que tinha acabado de engolir um caroço de nêspera. 

Depois de um questionário, o atendente disse que teria de recorrer a um serviço de 

urgência para ser observado. Disse que iria avisar o Hospital de Loures da minha 

chegada. […] Ao ser atendido foi-me informado que para além de uma espera 

provável de 4-5 horas, teria de pagar uma taxa de 101,00 Euros. Recusei esse 

pagamento. Segundo o hospital isso se deve ao facto de não ter n.º de utente, 

situação essa que inclusive já reclamei formalmente junto do centro de saúde da 

Malveira, assim como junto da ERS […] e também junto do SNS24. 

Alega o centro de saúde que não me pode atribui um número tendo vista que a 

morada que consta no Ministério da Saúde é do Brasil. No entanto essa morada já 

foi alterada há mais de 8 meses, inclusivamente acabei de votar na Malveira nas 

últimas eleições. 

[…]”. 

13. Em 27 de junho de 2019, o prestador remeteu ao utente os seguintes 

esclarecimentos: 

“[…] 

Esclarecemos que o Serviço de Urgência do Hospital Beatriz Ângelo, como o de 

qualquer outra unidade de saúde que integre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), é 

obrigado a prestar os cuidados de saúde necessários aos Utentes que a ele 

recorrem, independentemente da nacionalidade ou de qualquer outra condição 
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particular, quer se trate de utentes inscritos no SNS ou de utentes estrangeiros que 

são designados de "independentes"  

No momento da admissão, a inscrição tem que ser realizada de acordo com a 

condição do utente, uma vez que, em termos de encargos para o Estado Português 

e para o próprio doente, existem diferenças relevantes que decorrem daí. 

Nessa medida, por consulta do Registo Nacional de Utente (RNU) verificamos que 

não apresentava a sua inscrição ativa, pelo que a sua admissão não poderia ser 

efetuada ao abrigo do SNS mas sim como utente independente com o pagamento 

da taxa moderadora correspondente, que no caso concreto, teria um valor de 101,91 

€. 

Relativamente à questão sobre a atualização da informação que consta no RNU, 

confirmamos que a mesma deverá ser colocada e esclarecida junto do Centro de 

Saúde da sua área de residência, na medida em que o Hospital não tem 

competências nessas matérias. 

 […]”. 

 

III. DO DIREITO 

III.1. Das atribuições e competências da ERS 

14. De acordo com o n.º 1 do artigo 5.º dos Estatutos da ERS, esta tem por missão 

“[…] a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.  

15. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º dos seus Estatutos, as atribuições 

da ERS compreendem “[…] a supervisão da atividade e funcionamento dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no que respeita: 

[…] 
 
b) À garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à 

prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais direitos 

dos utentes; 
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c) À legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos 

operadores, entidades financiadoras e utentes.”. 

 
16. Sendo que estão sujeitos à regulação da ERS, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º 

dos seus Estatutos, “[...] todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde, do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua 

natureza jurídica, nomeadamente hospitais, clínicas, centros de saúde, consultórios, 

laboratórios de análises clinicas, equipamentos ou unidades de telemedicina, unidades 

móveis de saúde e termas”. 

17. Consequentemente, o Hospital Beatriz Ângelo é um estabelecimento prestador de 

cuidados de saúde hospitalares registado no SRER da ERS sob o n.º 118240, e é 

explorado pela sociedade SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A., 

por sua vez inscrita no SRER da ERS sob o n.º 21869. 

18. No que se refere ao objetivo regulatório previsto na alínea b) do artigo 10.º dos 

Estatutos da ERS, de assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos 

cuidados de saúde, a alínea a) do artigo 12.º do mesmo diploma legislativo 

estabelece ser incumbência da ERS “ assegurar o direito de acesso universal e 

equitativo à prestação de cuidados de saúde nos serviços e estabelecimentos do 

Serviço Nacional de Saúde (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, acrescentando a 

alínea b) do mesmo artigo o dever de “prevenir e punir as práticas de rejeição e 

discriminação infundadas de utentes nos serviços e estabelecimentos do 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”. 

19. Podendo fazê-lo mediante o exercício dos seus poderes de supervisão 

consubstanciado no dever de “zelar pela aplicação das leis e regulamentos e demais 

normas aplicáveis às atividades sujeitas à sua regulação, no âmbito das suas 

atribuições”, bem como na emissão de ordens e instruções, bem como 

recomendações ou advertências individuais, sempre que tal seja necessário, 
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sobre quaisquer matérias relacionadas com os objetivos da sua atividade 

reguladora, incluindo a imposição de medidas de conduta e a adoção das 

providências necessárias à reparação dos direitos e interesses legítimos dos 

utentes – cfr. al. a) e b) do artigo 19.º dos Estatutos da ERS. 

20. E, no que concretamente respeita à obrigação de assegurar o cumprimento dos 

critérios de acesso aos cuidados de saúde, se é certo que a violação do direito de 

acesso, como direito complexo, pode surgir sob diferentes formas, ou ser 

originada por diferentes causas, é igualmente certo que uma das suas violações 

mais gravosas e últimas se consubstancia na rejeição infundada de pacientes. 

21. É também competência da ERS, prevenir e punir as práticas de rejeição e 

discriminação infundadas de utentes nos serviços e estabelecimentos do 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 (cfr. alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da 

ERS). 

22. Sendo estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, que 

“Constitui contraordenação, punível com coima de 1000 EUR a 3740,98 EUR ou de 

1500 EUR a 44 891,81 EUR, consoante o infrator seja pessoa singular ou coletiva:  

    […] 

b) A violação das regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde: 

 i) A violação da igualdade e universalidade no acesso ao SNS, prevista na alínea 

a) do artigo 12.º; 

 ii) A violação de regras estabelecidas em lei ou regulamentação e que visem 

garantir e conformar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, bem como 

práticas de rejeição ou discriminação infundadas, em estabelecimentos públicos, 

publicamente financiados, ou contratados para a prestação de cuidados no 

âmbito de sistemas e subsistemas públicos de saúde ou equiparados, nos 

termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 12.º”. 

23. Já quanto ao objetivo regulatório de zelar pela prestação de cuidados de saúde de 

qualidade, previsto na alínea d) do artigo 10.º, incumbe à ERS, entre outras, a 
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garantia do direito dos utentes à prestação de cuidados de saúde qualidade, 

conforme estatuído na alínea c) do artigo 14.º dos Estatutos da ERS. 

 

III.2 Da condição de utente do SNS e das taxas moderadoras no SNS 

24. O direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64.º da Constituição da 

República Portuguesa (doravante CRP), tem por escopo garantir o acesso de 

todos os cidadãos aos cuidados de saúde, o qual será assegurado, entre outras 

obrigações constitucionalmente impostas, através da criação de um serviço 

nacional de saúde (SNS) universal, geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. 

25. Apresenta-se, assim, como um direito fundamental de natureza social, ou seja, um 

direito social a prestações do Estado do qual resulta para todos os cidadãos uma 

posição jurídica subjetiva ativa concretizada na possibilidade de acederem ao 

SNS, o qual deverá dispor dos serviços de saúde necessários ao tratamento, 

reabilitação ou prevenção de doença de que cada cidadão padeça, ou que possa 

vir a padecer. 

26. A concretização do direito constitucional à proteção da saúde estava, porém, 

dependente de uma intervenção legislativa conformadora do mesmo – a qual se 

encontra atualmente realizada, graças à vigência do Estatuto do SNS, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro.  

27. Por outro lado, a maior ou menor concretização do sobredito direito, num 

determinado momento, depende também dos recursos materiais e financeiros 

disponíveis por parte do Estado. 

28. É neste sentido que a doutrina constitucional tem aludido diversas vezes ao facto 

de o direito à proteção da saúde ser um direito sob “reserva do possível”, o que 

implica uma aplicação gradual e progressiva da imposição constitucional contida 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da CRP, de criação de um SNS universal, geral e 

tendencialmente gratuito. 
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29. Por sua vez, a Lei de Bases da Saúde (doravante LBS), aprovada pela Lei n.º 

48/90, de 24 de agosto, em concretização da imposição constitucional contida no 

referido preceito, estabelece, na sua Base XXIV, como características do SNS: 

“a) Ser universal quanto à população abrangida; 

b) Prestar integradamente cuidados globais ou garantir a sua prestação; 

c) Ser tendencialmente gratuito para os utentes, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos; 

d) Garantir a equidade no acesso dos utentes, com o objectivo de atenuar os 

efeitos das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no 

acesso aos cuidados; (…)”. 

30. De acordo com o n.º 1 da Base XXV da Lei de Bases da Saúde, “São beneficiários 

do Serviço Nacional de saúde todos os cidadãos portugueses”. 

31. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 52/2000, de 7 de abril, estipula o seguinte: 

“[…] 

O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 198/95, de 29 de Julho, passa ter a seguinte 

redacção:  

«Artigo 2.º 

1 - O cartão de identificação do utente deve ser apresentado sempre que os utentes 

utilizem os serviços das instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de 

Saúde ou com ele convencionado.  

2 - A não identificação dos utentes nos termos do número anterior não pode, em 

caso algum, determinar a recusa de prestações de saúde.  

3 - Aos utentes não é cobrada, com excepção das taxas moderadoras, quando 

devidas, qualquer importância relativa às prestações de saúde quando devidamente 

identificados nos termos deste diploma ou desde que façam prova, nos 10 dias 

seguintes à interpelação para pagamento dos encargos com os cuidados de saúde 

prestados, de que são titulares ou requereram a emissão do cartão de identificação 

de utente do Serviço Nacional de Saúde.» 
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[…]”. 

32. Segundo o ponto 1. do capítulo “XIV – FACTURAÇÃO” da Circular Normativa n.º 

11/2011/UOFC da ACSS, é referido que “As unidades de saúde estão obrigadas a 

identificar os utentes do SNS através do cartão de utente […], ou de acordo com o 

cartão de cidadão que o substitui”. 

33. No que se refere ao Registo Nacional de Utentes (RNU), estabelece o artigo 4.º o 

seguinte: 

“[…] 

1 - Qualquer utilização ou contacto com as instituições do SNS pressupõe ou 

determina a existência de uma inscrição no RNU. 

2 - A inscrição no RNU pode assumir uma das seguintes formas: 

a) Inscrição ativa; 

b) Inscrição inativa, a qual inclui os utentes falecidos; 

c) Inscrição provisória. 

3 - A inscrição ativa aplica-se aos cidadãos de nacionalidade portuguesa e aos 

cidadãos de nacionalidade estrangeira, com residência permanente em Portugal. 

4 - A inscrição inativa aplica-se aos cidadãos que não cumprem os requisitos de 

inscrição ativa ou provisória. 

5 - A inscrição provisória aplica-se aos cidadãos sem residência permanente em 

Portugal e aos cidadãos que não reúnam, à data da inscrição, os elementos 

mínimos necessários para terem uma inscrição ativa nos termos do artigo 3.º 

6 - A inscrição provisória assume a tipologia de ativa ou inativa, ao fim de 3 meses 

após o último registo no RNU. 

7 - Cada cidadão apenas pode ter um tipo de inscrição no RNU, sem que daí possa 

resultar prejuízo no acesso ao SNS. 

[…]”. 

34. No que se refere à alínea c) da Base XXIV da LBS, será sempre admissível a 

cobrança de determinados valores aos utentes, com o objetivo de moderar o 
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consumo de cuidados de saúde – tal como prosseguido pelas taxas moderadoras 

–, e desde que não seja vedado o acesso a esses cuidados por razões 

económicas, nem sejam postas em causa as situações de isenção (e de 

dispensa) do pagamento de taxas moderadoras legalmente previstas (cfr. Base 

XXXIV da LBS). 

35. Com efeito, quanto à cobrança de taxas moderadoras, o n.º 2 da Base XXXIV da 

LBS estabelece expressamente uma ressalva relativamente aos cidadãos que 

estejam sujeitos a maiores riscos, em termos clínicos, bem como àqueles 

financeiramente mais desfavorecidos, os quais ficarão isentos (ou, pelo menos, 

dispensados) do seu pagamento, nos termos a determinar pela lei. 

36. A pretexto da apreciação da constitucionalidade de algumas normas da LBS, o 

Tribunal Constitucional teve oportunidade de interpretar o conceito e o sentido 

que foi atribuído à expressão “tendencialmente gratuito”, introduzida na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 64.º da CRP, na revisão constitucional de 1989. 

37. De acordo com o entendimento manifestado pelo Tribunal Constitucional, no seu 

Acórdão n.º 731/95, de 14 de dezembro, a expressão “tendencialmente gratuito” 

não inverteu o princípio da gratuitidade, mas antes abriu a possibilidade de 

existirem exceções àquele princípio, nomeadamente quando o objetivo seja o de 

racionalizar a procura de cuidados de saúde (por exemplo, através da aplicação 

de taxas moderadoras). 

38. No Acórdão supra identificado, o Tribunal Constitucional defende que: 

“(…) o Serviço Nacional de Saúde, cuja criação a Constituição determina, não é 

apenas um conjunto de prestações e uma estrutura organizatória; não é apenas um 

conjunto mais ou menos avulso de serviços (hospitais, etc.) —, é um serviço em 

sentido próprio. É, por isso, uma estrutura a se, um complexo de serviços, articulado 

e integrado». Embora da alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Constituição não possa 

retirar-se um modelo único de organização do Serviço Nacional de Saúde, cuja 

criação aí se prescreve (cfr. o Acórdão n.º 330/89), certo é que a «liberdade» 

deferida ao legislador para a sua conformação sofre dos limites estabelecidos 

nesse mesmo preceito e que são a universalidade do Serviço Nacional de Saúde, a 
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sua generalidade e a sua gratuitidade tendencial, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos”. 

39. Nesse sentido, especificamente sobre o conceito de gratuitidade tendencial, o 

Tribunal Constitucional esclareceu o seguinte: 

“(…) «significa rigorosamente que as prestações de saúde não estão em geral 

sujeitas a qualquer retribuição ou pagamento por parte de quem a elas recorra, pelo 

que as eventuais taxas (v. g., as chamadas «taxas moderadoras») são 

constitucionalmente ilícitas se, pelo seu montante ou por abrangerem as pessoas 

sem recursos, dificultarem o acesso a esses serviços» (cfr. ob. cit., p. 343). Seja 

qual for o verdadeiro sentido da modificação operada pela Lei Constitucional n.º 

1/89, através da introdução da expressão «gratuitidade tendencial, tendo em conta 

as condições económicas e sociais dos cidadãos», a mesma teve, pelo menos, o 

efeito de «flexibilizar» a fórmula constitucional anterior (a da «gratuitidade» tout 

court), atribuindo, assim, ao legislador ordinário uma maior discricionariedade na 

definição dos contornos da gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde. O artigo 

64.º, n.º 2, alínea a), da Lei Fundamental não veda, pois, ao legislador a instituição 

de «taxas moderadoras ou outras», desde que estas não signifiquem a retribuição 

de um «preço» pelos serviços prestados, nem dificultem o acesso dos cidadãos 

mais carenciados aos cuidados de saúde”. 

40. Assim, ao estabelecer-se, na LBS, que a cobrança de taxas moderadoras tinha “o 

objectivo de completar as medidas reguladoras do uso dos serviços de saúde”, o que 

estava ínsito na vontade do legislador era que, nas situações em que a decisão de 

recorrer ou não aos cuidados de saúde dependesse unicamente da vontade do 

utente, essas taxas fossem capazes de conter um consumo excessivo face às 

reais necessidades de cuidados de saúde. 

41. Com tal previsão legal pretendeu-se, portanto, que por via da imposição do 

pagamento de determinado valor, fosse exercida alguma pressão sobre o utente, 

no momento da tomada de decisão de recorrer a determinado cuidado de saúde, e 

em especial em casos de pequena gravidade, apta a moderar ou racionalizar o 

consumo excessivo. 
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42. Sem prejuízo, cumpre aqui destacar que a redução do consumo desnecessário 

será mais eficaz se a decisão de consumir estiver unicamente na esfera do utente 

a quem serão cobradas as respetivas taxas.  

43. Porém, no caso do consumo de cuidados de saúde, são frequentes as situações 

em que a decisão de consumo é partilhada entre utente e profissional de saúde, 

ou está até totalmente “nas mãos” do segundo, tendo a prescrição médica um 

papel fundamental na tomada de decisão.  

44. Devido à substancial assimetria de informação entre o profissional de saúde e o 

utente, este assume a indicação daquele como decisiva na identificação da 

necessidade de consumo. 

45. Assim, onde será mais evidente a relação entre o consumo e a sua moderação por 

via da taxa moderadora será nos atendimentos em urgência e nos cuidados 

primários (consultas médicas e de enfermagem). 

46. Para além de uma componente de moderação do consumo dos cuidados de 

saúde, as taxas moderadoras constituem, igualmente, receita do SNS, uma vez 

que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do Estatuto do SNS, 

respondem pelos encargos com os cuidados de saúde prestados no âmbito do 

SNS os seus beneficiários na parte que lhes couber, tendo em conta as suas 

condições económicas e sociais. 

47. No entanto, não se pode olvidar que as taxas moderadoras representam apenas 

uma pequena fração das receitas totais do SNS, não visando funcionar como 

fonte de financiamento, tendo antes a função de moderação do consumo de 

cuidados de saúde. 

48. Acresce ainda que a aplicação dos mecanismos de cobrança de taxas 

moderadoras acarreta custos administrativos que limitam ainda mais o seu papel 

como fonte de financiamento. 

49. No seguimento de todo o exposto, conclui-se que a cobrança de taxas 

moderadoras é admissível desde que estas: 

- tenham como finalidade racionalizar a utilização do SNS; 
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- não correspondam a uma contrapartida financeira, ou seja, ao pagamento do 

preço dos cuidados de saúde prestados; e 

- não sejam aptas a criar impedimentos ou restrições no acesso dos cidadãos 

aos cuidados de saúde. 

 

III.2.1. Do atual regime legal das taxas moderadoras e dos regimes especiais de 

benefícios 

50. No dia 1 de janeiro de 2012, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 

novembro, que veio introduzir alterações no acesso às prestações do SNS por 

parte dos utentes, no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação 

dos regimes especiais de benefícios, desenvolvendo, assim, a Base XXXIV da LBS. 

51. Segundo consta do seu preâmbulo, o Decreto-Lei n.º 113/2011 visou: 

- regular as condições especiais de acesso às prestações do SNS, 

determinando as taxas moderadoras aplicáveis, “(…) mantendo o princípio da 

limitação do valor a um terço dos preços do SNS, instituindo a revisão anual dos 

valores a par da actualização anual automática do valor das taxas à taxa de 

inflação e diferenciando positivamente o acesso aos cuidados primários, os quais 

se pretende incentivar”; 

- proceder à revisão das categorias de isenção de pagamento das taxas 

moderadoras; 

- consagrar “(…) a dispensa de cobrança de taxas moderadoras no âmbito de 

prestações de cuidados de saúde que são inerentes ao tratamento de 

determinadas situações clínicas ou decorrem da implementação de programas e 

medidas de prevenção e promoção de cuidados de saúde”; 

- garantir “(…) a efectividade da cobrança das taxas moderadoras, preconizando 

a adopção de procedimentos céleres e expeditos que assegurem a 

operacionalização dos meios de pagamento correspondentes”. 

52. Em concreto, o Decreto-Lei n.º 113/2011 veio então regular “o acesso às 

prestações do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por parte dos utentes no que respeita 
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ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de benefícios, 

tendo por base a definição de situações determinantes de isenção de pagamento ou 

de comparticipação, como situações clínicas relevantes de maior risco de saúde ou 

situações de insuficiência económica” (cfr. artigo 1.º). 

53. Nos termos do preceituado no artigo 2.º do diploma legal em análise, as situações 

que genericamente implicam o pagamento de taxas moderadoras são as 

seguintes: 

- consultas nos prestadores de cuidados de saúde primários, no domicílio, 

nos hospitais e em outros estabelecimentos de saúde públicos ou privados, 

designadamente em entidades convencionadas; 

- exames complementares de diagnóstico e terapêutica em serviços de 

saúde públicos ou privados, designadamente em entidades convencionadas, 

com exceção dos efetuados em regime de internamento, no hospital de dia e 

no serviço de urgência para o qual haja referenciação pela rede de prestação 

de cuidados de saúde primários pelo Centro de Atendimento do Serviço 

Nacional de Saúde ou pelo INEM; 

- serviços de urgência hospitalar. 

54. No que especificamente concerne aos regimes especiais de benefícios, o Decreto-

Lei n.º 113/2011 estabeleceu as categorias de isenção e dispensa do pagamento 

de taxas moderadoras com base em critérios de racionalidade e discriminação 

positiva dos mais carenciados e desfavorecidos, ao nível do risco de saúde 

ponderado e ao nível da insuficiência económica, bem como de determinados 

grupos populacionais que se encontram em condições de especial vulnerabilidade 

e risco (cfr. artigos 4.º e 8.º do diploma). 

55. Assim, nas situações de isenção está incluído, entre outros, e para o que interessa 

aos presentes autos, “ Os menores” (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º), por se 

tratar de um grupo de utentes que necessita de uma vigilância médica muito 

regular e de cuidados de saúde acrescidos, relativamente ao qual não se justifica 

instituir medidas de racionalização do acesso ao SNS. 
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56. Nesse âmbito, em matéria de condições de isenção do pagamento de taxas 

moderadoras e meios de comprovação, e para o que importa no caso sub judice, 

na alínea b) do Anexo II da circular normativa n.º 8/2016/DPS/ACSS onde se 

regulam “os meios de comprovação a apresentar pelos utentes, por forma a 

usufruírem da isenção de pagamento de taxas moderadoras”, determina-se, quanto 

aos menores, que a comprovação se faz  “Automaticamente através do Registo  

Nacional de Utente (RNU) ou através da apresentação de documento de identificação 

civil em qualquer ponto da prestação de cuidados de saúde.” 

 

III.3 Do acesso de cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde 

57. Em termos gerais, a Lei de Bases da Saúde dispõe, no ponto 3 da Base XXV, o 

seguinte: 

“São ainda beneficiários do Serviço Nacional de saúde os cidadãos estrangeiros 

residentes em Portugal, em condições de reciprocidade, e os cidadãos apátridas 

residentes em Portugal”. 

58. Quanto ao contexto jurídico-normativo mais concreto em que se enquadra a 

matéria em análise nos presentes autos, atente-se no disposto no Despacho n.º 

25360/2001, segundo o qual: 

“[…] 

1 — É facultado aos cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal o 

acesso, em igualdade de tratamento ao dos beneficiários do Serviço Nacional de 

Saúde, adiante SNS, aos cuidados de saúde e de assistência medicamentosa 

prestados pelas instituições e serviços que constituem o SNS. 

[…]”. 

59. Valendo este como princípio geral, o Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema 

de Saúde de Cidadãos Estrangeiros, da ACSS e da DGS, estipula, no seu ponto 2 e 

seguintes, o que a seguir se transcreve: 

“[…] 
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2. Acesso ao sistema de saúde de cidadãos nacionais de países terceiros 

abrangidos por convenção internacional celebrada entre Portugal e países terceiros  

No quadro da cooperação internacional do Estado Português, encontram-se em 

vigor vários acordos bilaterais celebrados entre Portugal e outros países, nos quais 

estão contemplados, à luz do princípio da reciprocidade, direitos que abrangem a 

proteção na doença. 

Os vários acordos bilaterais em vigor que contemplam a proteção na doença, 

encontram-se resumidos no fluxograma seguinte:  

 

2.1. Convenções Internacionais celebradas por Portugal com Países Terceiros no 

domínio da Segurança Social  
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No âmbito das Convenções Internacionais no domínio da Segurança Social, os 

trabalhadores e respetivos membros da família abrangidos por um acordo de 

segurança social celebrado por Portugal que exerçam atividade laboral no nosso 

país, com inscrição no sistema de segurança social português, por via da qual lhes 

foi atribuído um Número de Identificação de Segurança Social (NISS), são utentes 

do SNS em condições idênticas aos cidadãos nacionais residentes em Portugal. 

Estes utentes devem dirigir-se ao centro de saúde da área de residência e proceder 

à respetiva inscrição. Os cidadãos abrangidos pelo sistema de segurança social de 

um país com o qual Portugal tenha celebrado um acordo de segurança social que 

abranja a proteção na doença e maternidade no quadro do sistema de saúde 

português podem aceder a cuidados de saúde prestados no sistema de saúde 

nacional desde que apresentem o respetivo atestado de direito, nas situações de 

permanência ou residência em território nacional. Nesse caso, os procedimentos 

necessários para o acesso aos cuidados de saúde no âmbito do SNS (permanência) 

ou para a inscrição como utentes do SNS (residência) são os mesmos que os 

referidos nos pontos 1.2., 1.3. e 1.5. supra, considerando a apresentação dos 

respetivos atestados de direito. O fluxograma seguinte sintetiza as situações de 

acesso destes cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde. 
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Encontram-se abrangidos pelas referidas convenções bilaterais os trabalhadores, 

pensionistas e respetivos familiares.  

Cidadãos As convenções internacionais de Segurança Social celebradas por 

Portugal que abrangem a proteção na doença e maternidade são as seguintes: 

Administrativo (Decreto nº 12/90, de 05 de maio, publicado no DR nº 100, de 02.05, I 

Série) 

respetivo Ajuste Administrativo (Decreto nº 67/94, de 27.08, publicado no DR nº 

198, de 27.08, I Série A; Resolução da Assembleia da República nº 6/2009, de 09 de 

Janeiro, publicada no DR nº 40, de 26.02, I Série )  

Administrativo (Decreto nº 2/2005, de 4 de Fevereiro, publicado no DR nº 25, de 

04.02, I Série A) 
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matéria de segurança social, entre 

Portugal e o Quebec, no âmbito do Acordo sobre segurança social entre Portugal e 

o Canadá. (Decreto nº 34/81, de 05 de março, publicado no DR nº 53, de 05 de 

março, I Série; Decreto nº 61/91, de 05 de dezembro, publicado no DR nº 280, de 

05.12, I Série A). 

Administrativo (Decreto n 27/99, de 23 de julho, publicado no DR nº 170, de 23.06, 

publicado na I Série A) 

tivo Acordo 

Administrativo. (Resolução da Assembleia da República n.º 29/2009, de 05 de 

Fevereiro, publicada no DR n.º 175, de 17.04, I Série; Aviso n.º 96.2010, publicado no 

DR n.º 122, de 25.06, I Série)  

 e o Reino Unido da GrãBretanha 

e Irlanda do Norte, adiante Reino Unido, no tocante às Ilhas do Canal (Jersey, 

Guernsey, Alderney, Herm, Jethou e Man)( Decreto nº 16/79, de 30 de dezembro, 

publicado no DR nº 38, de 30.12, I Série) 

intes procedimentos no momento de acesso destes 

cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde: 

 

origem:  

PT 3 (estada) e AND/PT 4 a 6 (residência) 

 

 

 

 

(estada) e TN/PT 5, 7 e 8 (residência) 
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sistema de saúde, nas mesmas condições que os cidadãos nacionais.  

os 

referente ao Fluxo 10, para a identificação da Entidade Financeira Responsável, 

atribuídos por país: 

 

 

 

 

 

 

deradoras aplicáveis aos cuidados de saúde 

prestados. 

valor da taxa moderadora paga pelo utente. 

competentes.  

  

2.2. Acordos de Cooperação no Domínio da Saúde celebrados entre Portugal e os 

PALOP 

Os Acordos de Cooperação Internacional no Domínio da Saúde visam assegurar, 

nas mesmas condições dos cidadãos nacionais, a assistência médica de doentes 

evacuados dos PALOP que se deslocam a Portugal, com o propósito de lhes serem 

prestados cuidados de saúde hospitalares e em regime de ambulatório no Serviço 

Nacional de Saúde, para os quais o sistema de saúde do país de origem não tem 

capacidade técnica para os prestar.  Estes doentes estão sujeitos a regras de 

procedimento de acesso ao Serviço Nacional de Saúde que os distinguem dos 
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demais cidadãos estrangeiros que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, por 

força da aplicação dos referidos acordos de cooperação.  

O fluxograma seguinte sintetiza as situações de acesso destes cidadãos 

estrangeiros ao sistema de saúde. 

Nota: Não podem ficar abrangidos pelo âmbito dos Acordos de Cooperação no 

domínio da Saúde, os pedidos de assistência médica de cidadãos dos PALOP, que 

não tenham sido aprovados pela Junta Médica Nacional ou pela autoridade de 

saúde competente do PALOP, rececionados e validados pela Direção-Geral da 

Saúde. Os doentes dos PALOP que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde que não 

estejam inseridos no Acordo de Cooperação no Domínio da Saúde, não adquirem o 

estatuto de doentes evacuados ao abrigo dos Acordos de Cooperação no domínio 

da Saúde, aplicando-se-lhes os procedimentos em vigor no domínio de acesso dos 

cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde. 
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O fluxograma seguinte carateriza os principais procedimentos de evacuação de 

doentes ao abrigo dos Acordos de Cooperação no domínio da Saúde entre Portugal 

e os PALOP. 
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a) Principais Instrumentos Reguladores da Cooperação Internacional no domínio da 

Saúde: 

- Decreto nº 24/77, de 03 de Março e Decreto nº 129/80, de 18 

de Novembro 

– Decreto do Governo nº 25/77, de 03 de 

Março 

- Decreto do Governo nº 39/84, de 18 de Julho 

-Bissau - Decreto nº 44/92, de 21 de Outubro 

– Decreto do Governo nº 35/84, de 12 de Julho. b) 

Responsabilidades do Estado Português no domínio da Saúde: 

ernamento hospitalar e ambulatório) 

estabelecimentos hospitalares oficiais ou suas dependências 

todos os países, exceciona-se a República Popular de Angola, em que o Estado Português 

suporta metade (50%) das despesas com assistência médica a cidadãos oriundos dos 
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origem 

Deslocação do aeroporto ao local de destino  

 

Enquadramento 

ambulatório  

autoridades hospitalares 

s e produto farmacêutico prescritos em ambulatório 

 

internamento e tratamento de doentes, incluindo as despesas inerentes com exame 

radiológicos e biológicos. Tanto Angola como Moçambique suportam metade das 

despesas relacionadas com alojamento a doentes não internados ou em regime de 

ambulatório. Tenha em atenção os seguintes procedimentos no momento de 

acesso destes cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde: 

identidade em vigor no seu país de origem).  

-Geral da Saúde que certifica que este 

cidadão está abrangido pelo Acordo de Cooperação no domínio da Saúde. 

-se da correta 

introdução da nacionalidade, da morada e dos meios de contacto 

dados, com especial atenção para a morada e meios de contacto. 

referentes ao Fluxo 9, para a identificação da Entidade Financeira Responsável, 

atribuídos por país: 
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9 

-Bissau: Fluxo 9 

 

 

prestados. 

 

2.3. Acesso ao sistema de saúde ao abrigo de outras convenções ou acordos de 

cooperação celebradas pelo Estado Português Ao abrigo dos Acordos de 

Cooperação nos domínios do Ensino e da Formação Profissional, cidadãos que 

vierem a beneficiar do regime previsto nos acordos celebrados, serão titulares dos 

mesmo direitos e obrigações que os nacionais que realizam os mesmos cursos, 

especialidade, estágios ou projetos de investigação. 

Por aplicação dos Acordos de Cooperação, os bolseiros têm direito à assistência 

médica e medicamentosa nas mesmas condições que o Estado português presta 

aos seus nacionais. Os Acordos de Cooperação celebradas por Portugal que 

abrangem a assistência médica e medicamentosa são os seguintes: 

Verde (Decreto nº 23/77, de 02 de Março, publicado no DR nº 51, de 02.03, G.C.C) 

Formação de Quadros entre Portugal e Angola (Decreto n.º 29/91, de 19 de Abril, 

publicado no DR n.º 91, de 19.04, I Série A) 

 áreas do emprego, da Formação Profissional, das 

Relações Laborais e da Segurança Social (Decreto n.º 41/99, de 21 de Outubro, 

publicado no DR n.º 246, de 21.10, I Série A) Tenha em atenção os seguintes 

procedimentos no momento de acesso destes cidadãos estrangeiros ao Serviço 

Nacional de Saúde: 



 

 30 

a) Pedir um documento de identificação do cidadão (passaporte, cartão de 

identidade em vigor no seu país de origem).  

b) Solicitar declaração emitida pelo Consulado do País do cidadão estrangeiro, que 

atesta o direito de acesso ao sistema de saúde. 

c) Abrir uma ficha de identificação para o cidadão certificando-se da correta 

introdução da nacionalidade, da morada e dos meios de contacto 

d) Se este cidadão já possuir uma ficha, confirmar sempre possíveis alterações nos 

dados, com especial atenção para a morada e meios de contacto. 

e) Deverá ser utilizado o código referente ao Fluxo 10.A para a identificação da 

Entidade Financeira Responsável (EFR). 

f) O cidadão pagará as taxas moderadoras aplicáveis aos cuidados de saúde 

prestados, nas mesmas condições aplicáveis aos cidadãos nacionais.  

  

3. Acesso ao sistema de saúde por cidadãos nacionais de países terceiros não 

abrangidos por convenção internacional celebrada entre Portugal e os países em 

causa  

A Lei de Bases da Saúde, regulamentada pela Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, na 

Base XXV, determina que são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, para além 

de todos os cidadãos portugueses e dos cidadãos nacionais dos Estados-Membros 

da União Europeia, do Espaço Económico Europeu e da Suíça, os cidadãos 

estrangeiros residentes em Portugal, em condições de reciprocidade, e os cidadãos 

apátridas residentes em Portugal. O Despacho nº 25 360/2001, de 16 de Novembro, 

do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República nº286, II Série, de 12 de 

Dezembro, estabeleceu os procedimentos em matéria de acesso dos cidadãos 

estrangeiros ao sistema de saúde. O fluxograma seguinte sintetiza as situações de 

acesso destes cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde. O fluxograma seguinte 

sintetiza as situações de acesso destes cidadãos estrangeiros ao sistema de 

saúde.  
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3.1. Cidadãos nacionais de países terceiros com autorização de residência em 

Portugal  

O Despacho nº 25 360/2001, do Ministro da Saúde, de 16 de novembro, publicado 

no Diário da República, II Série, nº 286, de 12 de Dezembro, estabelece as condições 

de acesso dos cidadãos estrangeiros de países terceiros ao SNS.  

Estão abrangidos pelo âmbito de aplicação do Despacho nº 25 360/2001, de 16 de 

novembro, os cidadãos estrangeiros nacionais de um país terceiro não pertencente 

ao espaço da União Europeia ou Espaço Económico Europeu e Suíça que residam 

no território nacional, nos termos regulados na legislação nacional que regula a 

entrada, permanência, saída e controlo de cidadãos estrangeiros no território 

nacional 
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Para que estes cidadãos estrangeiros possam inscrever-se no Serviço Nacional de 

Saúde e, por consequência, obtenham o número de utente deverão apresentar nos 

serviços de saúde da área de residência, o título de autorização de residência no 

território nacional, emitido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.  

cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde: a) Inscrição de cidadãos 

estrangeiros de países terceiros no Serviço Nacional de Saúde Estes cidadãos 

estrangeiros inscrevem-se no Serviço Nacional de Saúde, através do Centro de 

Saúde da sua área de residência. 

e 

Fronteiras.  

número de utente do SNS e disponibiliza o respetivo comprovativo a este novo 

utente do Serviço Nacional de Saúde. 

o mesmo passa a ter acesso ao 

sistema de saúde, em igualdade de tratamento que os utentes nacionais. 

utente deverá ser identificado com o n.º de utente que lhe foi atribuído. b) Cidadão 

estrangeiro que seja titular de cartão de utente do SNS ou Prova de inscrição  

Saúde. 

 

uma ficha de identificação para o utente certificando-se da correta 

introdução da nacionalidade, da morada e dos meios de contacto. 

dados, com especial atenção para a morada e meios de contacto. 
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o código referente ao Fluxo 1 para a identificação da Entidade Financeira 

Responsável e identificado com o respetivo nº de beneficiário SNS.   

Nota 

utente refira ser beneficiário do SNS, mas não tenha na sua posse o Cartão 

de Utente ou a Prova de inscrição no Centro de Saúde, dever-se-á utilizar a 

plataforma eletrónica do RNU para confirmar a inscrição, mediante a introdução 

dos dados presentes nos documentos de identificação. 

nenhum documento de identificação válido, este deverá ser informado que dispõe 

de 10 dias para apresentar os documentos que comprovem a sua situação de 

beneficiário do SNS, devendo este caso ficar assinalado para ser revisto no prazo 

de 11 dias. 

prestados, nas mesmas condições aplicáveis aos cidadãos nacionais. 

s cuidados de saúde, é considerada 

encargo do SNS. c) Cidadão estrangeiro que apresente documento referente a 

validade do documento apresentado. 

ação (título de autorização de residência).  

-se da correta 

introdução da nacionalidade, da residência e dos meios de contacto. Se o utente já 

possuir uma ficha, confirmar sempre possíveis alterações nos dados com especial 

atenção para a morada e meios de contacto. 

códigos das respetivas entidades responsáveis, e subsequentemente o nº de 

beneficiário, o nº do termo de responsabilidade ou da apólice conforme for o caso. 
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o código referente ao Fluxo 12 para identificar a Entidade Financeira Responsável. 

ras aplicáveis aos cuidados de saúde 

prestados. 

pagador, deduzindo o valor da taxa moderadora paga pelo utente. d) Cidadão 

estrangeiro com visto de residência e visto de estada temporária que apresente 

documento comprovativo de pedido de autorização de residência emitido pelo SEF 

A Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pela Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto que 

aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional permite que cidadãos estrangeiros entrem no 

território nacional com visto de estada temporária e com visto de residência. Tendo 

em conta que estes cidadãos são titulares de um visto de estada temporária ou 

visto de residência válido por um determinado prazo, o cidadão estrangeiro para 

continuar a residir legalmente em Portugal, tem que solicitar aos Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras uma autorização de residência a fim de passar a residir 

permanentemente em Portugal. Face a este contexto, entre o visto de estada 

temporária e o visto de residência que entretanto caducou e a conclusão do 

processo de autorização de residências11, estes cidadãos estrangeiros, desde que 

apresentem recibo de pedido ou renovação do pedido de autorização de residência, 

emitido pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, continuam a ter acesso ao 

Serviço Nacional de Saúde, em igualdade de tratamento que os cidadãos nacionais, 

em virtude de se encontrarem no território nacional com titulo válido de residência.  

Para estes cidadãos, no momento de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, devem 

ser cumpridos os seguintes procedimentos: a) Pedir documento de identificação 

(visto legal de estada temporária ou visto residência ou recibo de pedido/renovação 

de autorização de residência), sempre acompanhado de passaporte b) Na inscrição 

do interessado deve identifica-lo ao abrigo do Despacho n.º 25 360/2001 c) O 

cidadão pagará as taxas moderadoras aplicáveis aos cuidados de saúde prestados. 

d) A faturação correspondente à prestação destes cuidados de saúde, é 

considerada encargo do SNS. 
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3.2. Cidadãos nacionais de países terceiros em situação irregular em Portugal A Lei 

de Bases da Saúde, regulamentada pela Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, na Base XXV 

determina que são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, para além de todos 

os cidadãos portugueses e dos cidadãos nacionais dos Estados-membros da União 

Europeia, do Espaço Económico Europeu e da Suíça, os cidadãos estrangeiros 

residentes em Portugal, em condições de reciprocidade e os cidadãos apátridas 

residentes em Portugal. O Despacho nº 25.360/2001, de 16 de Novembro, do 

Ministro da Saúde, publicado no Diário da República nº286, II Série, de 12 de 

Dezembro, estabeleceu os procedimentos em matéria de acesso dos cidadãos 

estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde. Assim, os cidadãos estrangeiros que 

sejam titulares de autorização de residência, emitida pelos Serviços de Estrangeiro 

de Fronteiras, têm acesso ao sistema de saúde, nas mesmas condições e em 

igualdade de tratamento que os demais cidadãos nacionais.    

Nos termos do nº 7 do artigo 78º da Lei nº 29/2012, de 9 de agosto, “ O recibo de 

pedido de renovação de autorização de residência produz os mesmos efeitos do 

título de residência durante o prazo de 60 dias, renovável.   

O Despacho nº 25 360/2001, do Ministro da Saúde, de 16 de novembro determina 

que aos cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de 

residência, nos termos do disposto na al. c), do n.º 2, da Base XXXIII, da Lei de 

Bases da Saúde, devem ser cobradas as despesas efetuadas, excetuando a 

prestação de cuidados de saúde em situações que ponham em perigo a saúde 

pública, mediante a apresentação de atestado de residência, emitido pela Junta de 

Freguesia da área de residência, de que se encontram a residir em Portugal há mais 

de noventa dias. Configuram situações que podem colocar em perigo a saúde 

pública12, as seguintes situações: 

 

 para a saúde pública 

(tuberculose ou sida, por exemplo); 

-infantil e saúde reprodutiva, 

nomeadamente acesso a consultas de planeamento familiar, interrupção voluntária 
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da gravidez, acompanhamento e vigilância da mulher durante a gravidez, parto e 

puerpério e cuidados de saúde prestados aos recém nascidos; 

definidos no Decreto-Lei nº 67/2004, de 25 de Março;  

 Nacional de Vacinação em vigor; 

de acordo com o comprovativo a emitir pelas entidades competentes. 

cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde: 

-se o cidadão sobre a necessidade de proceder à regularização da 

sua situação recorrendo ao Centro Nacional de Apoio à Imigração (CNAI 

 aro ou ao CLAII 

mais próximo, utilizando o modelo de informação em anexo (ANEXO 1). Os contatos 

atualizados poderão ser obtidos através do endereço www.acidi.gov.pt/es - 

imigrante 

 -lo ao abrigo do subsistema “Despacho 

n.º 25 360/2001” 

que coloquem em risco a saúde pública13,  ii) A Entidade Financeira Responsável 

(EFR) é o SNS.  iii) Deverá ser utilizado o código referente ao Fluxo 2 para a 

identificação da EFR. iv) O cidadão pagará ou estará isento do pagamento das 

taxas moderadoras aplicáveis aos cuidados de saúde prestados, nas mesmas 

condições aplicáveis aos cidadãos nacionais. 

e se este cidadão 

apresentar título de autorização de residência, deverá proceder-se à atualização da 

sua inscrição no RNU. Aos cidadãos que se encontrem em situação irregular e que 

acedem ao SNS para obtenção de cuidados de saúde fora das situações acima 
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elencadas, as unidades prestadoras desses cuidados devem exigir a cobrança dos 

cuidados prestados de acordo com a Tabela de Preços em vigor.  

cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde: 

seu país de origem).  

de utente, através da consulta ao RNU. 

residência ou do documento que certifique que se encontra a residir em Portugal há 

mais de 90 dias. 

 

informar-se o cidadão sobre a necessidade de proceder à regularização da sua 

situação recorrendo ao Centro Nacional de Apoio à Imigração (CNAI). 

ao CLAII 

do ACIDI mais próximo, utilizando o modelo de informação em anexo (ANEXO 1). Os 

contatos atualizados poderão ser obtidos através do endereço www.acidi.gov.pt/es 

- imigrante 

 

susceptíveis de colocar em causa a saúde pública14. ii) A Entidade Financeira 

Responsável será o próprio considerado como terceiro pagador.  

 

o sistema de saúde se este cidadão 

apresentar título de autorização de residência, deverá proceder-se à sua inscrição 

no RNU. 

                                           

3.3. Cidadãos nacionais de países terceiros que visitam Portugal em situação de 

estada temporária ou visita turística  
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Portugal é considerado um dos destinos mundiais de turismo, pelo seu clima, pela 

sua costa, gastronomia e história. Nesse sentido, importa definir os procedimentos 

relativamente a cidadãos estrangeiros que visitam Portugal e que, por qualquer 

motivo de saúde, necessitam de recorrer à rede de cuidados de saúde do Serviço 

Nacional de Saúde. O fluxograma seguinte sintetiza as situações de acesso destes 

cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde.  
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cidadãos estrangeiros ao sistema de saúde: a) Pedir documento de identificação do 

cidadão estrangeiro (passaporte, cartão de identidade em vigor no seu país de 

origem). b) Abrir uma ficha de identificação para o cidadão certificando-se da 

correta introdução da nacionalidade, da morada e dos meios de contacto c) Se este 

cidadão já possuir uma ficha, confirmar sempre possíveis alterações nos dados, 

com especial atenção para a morada e meios de contacto. d) Solicitar documento 

comprovativo do seguro de saúde válido. e) Caso o cidadão estrangeiro não 

apresente comprovativo do seguro de saúde deverá ser informado que terá que 

suportar o pagamento integral dos cuidados. f) Os episódios destes utentes 

deverão ser codificados de acordo com o código referente ao Fluxo 12, para a 

identificação da Entidade Financeira Responsável.  

60. Finalmente, a Circular Informativa Conjunta n.º 3/2013, da ACSS e da DGS, com o 

assunto “Manual de acolhimento no acesso ao Sistema de Saúde de cidadãos 

estrangeiros”, prevê o seguinte: 

“[…] 

1. A legislação nacional, a legislação europeia e demais acordos de cooperação 

internacional celebrados pelo Estado Português com países terceiros no domínio da 

Saúde, estabelecem atualmente um quadro jurídico suficientemente alargado no 

âmbito do acesso a cuidados de saúde, em igualdade de tratamento, por parte de 

cidadãos estrangeiros que recorram ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

2. Decorre da aplicação prática da legislação em questão e dos instrumentos de 

cooperação internacional no domínio da saúde, a necessidade de serem definidos e 

normalizados procedimentos que, de forma sistemática e coerente, sejam aplicados 

pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS, no âmbito do 

enquadramento, identificação e condições de elegibilidade de acesso dos cidadãos 

estrangeiros ao SNS. 
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3. Neste sentido, foi elaborado o Manual de Acolhimento no acesso ao Sistema de 

Saúde de cidadãos estrangeiros que identifica todas as situações decorrentes da 

aplicação da referida legislação e apresenta os procedimentos a adotar de forma 

coerente e eficaz pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde. 

[…] 

8. Entende-se que o Manual de Acolhimento configura um instrumento de trabalho, 

na medida em que será objeto de atualização permanente que permita garantir uma 

gestã0J controlo e monitorização dos fluxos de cidadãos estrangeiros que 

recorram ao SNS, sendo da responsabilidade das unidades prestadoras dos 

cuidados de saúde a aplicação correta dos procedimentos identificados e 

respetivos códigos de Entidade Financeira Responsável. 

[…]”. 

 

IV. Análise da situação concreta 

61. Dos factos apurados no decurso do presente processo de inquérito resulta a 

existência de constrangimentos no acesso dos reclamantes aos cuidados de 

saúde de que necessitavam. 

62. Ressalve-se que, tendo a ERS efetuado contacto com os reclamantes ML e BB 

para um melhor esclarecimento das circunstâncias concretas em que ocorreram 

os respetivos atendimentos e um cabal enquadramento dos procedimentos 

empregues pelo Hospital Beatriz Ângelo, tal não foi possível, atenta a ausência de 

resposta às notificações da ERS e, bem assim, aos infrutíferos contactos 

telefónicos efetuados posteriormente. 

63. De todo o modo, e atentando nos elementos factuais resultantes das reclamações 

lavradas e posteriores esclarecimentos prestados pelo Hospital Beatriz Ângelo, 

resulta que os procedimentos de cobrança de taxas moderadoras e preços 

administrativamente fixados pelo prestador se mostraram susceptíveis de 

constranger o direito de acesso à prestação tempestiva de cuidados de saúde. 
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64. Com efeito, recorde-se que resulta do enquadramento normativo supra exposto 

um largo espectro de acordos e convenções celebrados por Portugal para regular 

o acesso de cidadãos estrangeiros à prestação de cuidados de saúde no âmbito 

do SNS. 

65. Ora, da análise dos referidos diplomas resulta, de forma inequívoca, uma intenção 

de garantia de acesso dos cidadãos estrangeiros em condições de igualdade 

relativamente aos demais cidadãos nacionais, ou, quando aplicável, num quadro 

bem delimitado de cobrança dos cuidados prestados no âmbito respetivo do 

acordo de reciprocidade de prestação em vigor. 

66. Daqui resultando que os elementos de análise retirados dos casos concretos 

constituem evidência da forma desarticulada através da qual o Hospital Beatriz 

Ângelo se propõe atender cidadãos estrageiros. 

67.  Designadamente, quando a qualidade em que os mesmos se apresentam (se, por 

exemplo, são ou não cidadãos portugueses inscritos no SNS) gera dúvidas do 

ponto de vista administrativo e as competentes ações de confirmação de 

identidade são substituídas pela informação transmitida aos utentes relativa ao 

preço dos cuidados a cobrar na presumida qualidade de cidadãos estrangeiros. 

68. O que constitui, como aconteceu nas situações analisadas nos presentes autos, 

elemento dissuasor da pretensão dos utentes em acederem aos cuidados de que 

necessitavam, circunstância particularmente grave no caso da utente menor com 

apenas 3 anos de idade. 

Assim, concretizando, resulta dos autos que: 

69. A reclamante ML dirigiu-se, no dia 5 de agosto de 2017, com uma utente menor, 

de apenas 3 anos de idade, ao SU do Hospital Beatriz Ângelo. 

70. A menor encontrava-se em estado febril e com dores de barriga. 

71. Pelo atendimento foi exigido à reclamante o valor de 101,00 Euros. 

72. Sem condições financeiras para pagar tal valor, a reclamante recusou essa 

hipótese e viu-se forçada a abandonar o hospital sem que a utente recebesse os 

cuidados de saúde de que necessitava. 
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73. O que demonstra, ademais, uma clara desumanização na prestação de cuidados 

de saúde, quando o que se exige aos prestadores de cuidados de saúde é uma 

postura claramente oposta, de tudo fazer para garantir o acesso a cuidados 

adequados, em tempo adequado e prestados de modo humanizado e em respeito 

pelo utente, cuidado que deve ser acrescido quando estão em causa utentes 

menores. 

74. Registe-se que, na resposta à reclamante, o prestador não explicita, de modo 

nenhum, por que motivo exigiu o pagamento de 101,00 euros pelo atendimento, 

em momento algum fazendo alusão à sua condição de utente do SNS, de cidadão 

estrangeiro ou qualquer outro aspeto. 

75. Resultando da resposta que o prestador endereçou à ERS uma deficiente 

prestação de informação aos utentes, em claro prejuízo do direito à informação 

legalmente consagrado que àqueles plenamente assiste. 

76. Porquanto alega que “em qualquer um dos casos identificados […] – o Hospital 

Beatriz Ângelo cumpriu rigorosamente a regulamentação estabelecida pela Lei de 

Bases do Serviço Nacional de Saúde (Lei 48/90 de 24 de agosto), no que respeita ao 

acesso à Unidades de Saúde que integram o SNS, aos benefícios do mesmo e à 

documentação de suporte que atesta o direito a esses benefícios. Assim, estamos 

perante dois casos de cidadãs de nacionalidade estrangeira, não abrangidas por 

qualquer um dos pressupostos de acesso ao sistema de saúde português, ou seja:  

• Estrangeiros nacionais de 3ºs países que integram a União Europeia; 

• Estrangeiros nacionais de 3ºs países com os quais Portugal tenha acordo 

bilateral;  

• Estrangeiros nacionais de 3ºs países que beneficiem do estatuto de refugiado ou 

asilado; 

• Estrangeiros residentes em condições de reciprocidade  

• Cidadãs apátridas a residir em Portugal.  

Assim, dado que não exibiram documentação que confirmasse qualquer uma das 

situações acima identificadas e dado que a consulta efetuada ao RNU não retornou 

qualquer resultado tivemos de considerar estar perante cidadãos estrangeiros sem 
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autorização de residência, nos termos da Lei de Bases acima referida, aos quais, de 

acordo com o Despacho 25 360/2001 de 16 de novembro do Ministério da Saúde, 

devem ser cobradas as despesas efetuadas nas Unidades de Saúde que integram o 

SNS, com a única exceção das situações que possam colocar em causa a saúde 

pública, o que claramente não se verificava, em nenhum dos casos expostos”. 

77. Ora, se o prestador não dispunha, como alega, de documentação identificativa 

dos utentes – o que muito se estranha, pois se crê de difícil concretização que 

nem a reclamante ML nem a reclamante BB possuíssem consigo qualquer 

documento de identificação naquele momento –, 

78. Também não poderia liminarmente concluir, sem mais, que se tratava de “dois 

casos de cidadãs de nacionalidades estrangeira, não abrangidas por qualquer um dos 

pressupostos de acesso ao sistema de saúde português”. 

79. Tal juízo mostrou-se manifestamente precipitado e, no caso específico da utente 

BB, infundado, 

80. Pois que esta, logo no momento em que lavrou a reclamação, indicou o seu n.º de 

segurança social e o seu NIF, dados, portanto, que o prestador também poderia 

ter verificado previamente. 

81. O que se não prova por completo – mas com grande dose de probabilidade – que 

a utente BB está inscrita no SNS, afasta, em qualquer caso, a sua condição de 

“cidadã de nacionalidade estrangeira, não abrangida por qualquer um dos 

pressupostos de acesso ao sistema de saúde português”, como o prestador assim 

assumiu. 

82. Acrescendo, com relevo, para os autos que a mesma havia sido previamente 

atendida, conforme a própria refere na sua reclamação, no Hospital de Santo 

Espírito de Angra do Heroísmo, E.P.E., entidade integrante do SNS. 

83. De resto, e em linhas gerais, note-se como, de acordo com o Ponto 1. do Capítulo 

“XIV – FACTURAÇÃO” da Circular Normativa n.º 11/2011/UOFC da ACSS, é 

referido que “As unidades de saúde estão obrigadas a identificar os utentes do SNS 

através do cartão de utente […], ou de acordo com o cartão de cidadão que o 

substitui”. 
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84. Em linha com o preceituado no n.º 1 da Base XXV da Lei de Bases da Saúde, que 

preceitua que “São beneficiários do Serviço Nacional de saúde todos os cidadãos 

portugueses”. 

85. O n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 52/2000, de 7 de abril, estipula ainda que 

“Aos utentes não é cobrada, com excepção das taxas moderadoras, quando devidas, 

qualquer importância relativa às prestações de saúde quando devidamente 

identificados nos termos deste diploma ou desde que façam prova, nos 10 dias 

seguintes à interpelação para pagamento dos encargos com os cuidados de saúde 

prestados, de que são titulares ou requereram a emissão do cartão de identificação de 

utente do Serviço Nacional de Saúde”. 

86. Ora, a utente BB estava identificada através do número de segurança social e do 

NIF (em conformidade com o já referido ponto 1. do capítulo “XIV – FACTURAÇÃO” 

da Circular Normativa n.º 11/2011/UOFC da ACSS), 

 

Relativamente à situação do reclamante PR, 

87. O prestador informou o reclamante de que “[…] por consulta do Registo Nacional de 

Utente (RNU) verificamos que não apresentava  a sua inscrição ativa, pelo que a sua 

admissão não poderia ser efetuada ao abrigo do SNS mas sim como utente 

independente com o pagamento da taxa moderadora correspondente, que no caso 

concreto, teria um valor de 101 ,91 €”. 

88. Da resposta do prestador não é possível concluir, com exatidão, se o utente 

estava inscrito no RNU na situação “Inscrição inativa” ou se, pelo contrário, não 

estava inscrito de todo. 

89. Realça-se, aqui, este aspeto uma vez que o facto de, no RNU, o estado da 

inscrição dos utentes estar registado como “Inativa” não prejudica a sua condição 

de beneficiários do SNS, que o continuam a ser. 

90. Uma coisa é ser beneficiário do SNS, outra, diferente, é a condição de inscrito no 

RNU. 
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91. É, aliás, o próprio Despacho n.º 1774-A/2017 que prevê a “Inscrição inativa” como 

uma das tipologias admitidas de inscrição de utentes no RNU – al. c) do n.º 2 do 

artigo 4.º do referido diploma. 

92. O que, reitere-se, não contende com a condição de os utentes serem beneficiários 

do SNS. 

93. No caso sub judice, e não tendo sido possível averiguar, com certeza, do estado da 

inscrição do reclamante à data dos factos, não se pode ajuizar, com exatidão, da 

conduta adotada pelo prestador. 

94. Todavia, é de censurar o facto de, tendo considerado o utente como 

“independente”, ou seja, como não sendo beneficiário do SNS, lhe ter exido o 

pagamento de uma “taxa moderadora” (reservada a beneficiários do SNS), o que 

demonstra confusão e descoordenação nesta matéria. 

95. Em face de tudo o quanto exposto, perante a necessidade de assegurar que os 

procedimentos empregues pelo Hospital Beatriz Ângelo são consentâneos com a 

salvaguarda do direito de acesso à prestação de cuidados de saúde que à ERS 

cabe assegurar, bem como da regular aplicação do regime de cobrança de taxas 

moderadoras e preços administrativamente fixados, conclui-se pela necessidade 

de adoção de uma atuação regulatória por parte da ERS, assegurando, 

prospectivamente, uma atuação conforme do Hospital Beatriz Ângelo com o 

enquadramento normativo em vigor em matéria de atendimento de cidadãos 

estrangeiros. 

 

V. AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS 

96. A presente deliberação foi precedida de audiência escrita dos interessados, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aplicável ex vi do artigo 24.º dos Estatutos da ERS, 

tendo, para o efeito, sido chamados a pronunciar-se a reclamante e o prestador. 

97. Decorrido o prazo concedido para a referida pronúncia, não foi recebida qualquer 

pronúncia. 
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98. Razão pela qual que se mantém, na íntegra, o teor da instrução projetada. 

 

VI. DECISÃO 

99. Tudo visto e ponderado, propõe-se ao Conselho de Administração da ERS 

deliberar, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 24.º e 

nas alíneas a) e b) do artigo 19º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei 

n.º 126/2014, de 22 de agosto, a emissão de uma instrução à SGHL – Sociedade 

Gestora do Hospital de Loures, S.A. nos seguintes termos: 

(i)  Garantir, em permanência, que, na prestação de cuidados de saúde, são 

respeitados os direitos e interesses legítimos dos utentes, 

nomeadamente, o acesso a cuidados adequados, em tempo adequado e 

prestados de modo humanizado e em respeito pelo utente, sobretudo 

estando em causa utentes menores, no respeito pelo disposto no artigo 

4º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março; 

(ii) Cumprir o regime jurídico das taxas moderadoras e os regimes especiais 

de benefícios em vigor, interpretando-os e aplicando-os em 

conformidade com os princípios e as normas constitucionais; 

(iii) Assegurar a implementação de todas as regras e procedimentos aptos a 

garantir, de forma permanente e em tempo útil, o acesso de cidadãos 

estrangeiros a cuidados de saúdes de qualidade, tecnicamente corretos 

e em tempo adequado, de acordo com o estipulado na Lei de Bases da 

Saúde, Despacho n.º 25360/2001 e Manual de Acolhimento no Acesso 

ao Sistema de Saúde de Cidadãos Estrangeiros; 

(iv) Garantir que todo e qualquer procedimento por si adotado em matéria de 

acesso de cidadãos estrangeiros a cuidados de saúde seja capaz de 

promover a informação completa, verdadeira e inteligível sobre os 

aspetos relativos ao seu atendimento, em idioma acessível (português e 

inglês); 
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(v) Afixar, em local público e visível, cartazes com informação útil sobre o 

direito de acesso a cuidados de saúde por cidadãos estrangeiros, em 

idioma acessível (português e inglês); 

(vi) Dar cumprimento imediato à presente instrução, bem como dar 

conhecimento à ERS, no prazo máximo de 30 dias úteis após a 

notificação da presente deliberação, dos procedimentos adotados para o 

efeito. 

100. A instrução ora emitida constitui decisão da ERS, sendo que a alínea b) do n.º 

1 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto, configura como contraordenação punível, in casu com coima de 

1000,00 EUR a 44 891,81 EUR, “[….] 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 14º, 16º, 17º, 19º, 

20º, 22º e 23º”. 

101. A versão não confidencial da presente deliberação será publicitada no sítio 

oficial da Entidade Reguladora da Saúde na Internet. 

 

Aprovado pelo Conselho de Administração da ERS, nos termos e com os 

fundamentos propostos. 

 

Porto, 19 de setembro de 2019 

 


