ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE POR CIDADÃOS ESTRANGEIROS
Cidadão de EM da UE, EEE e Suíça e trabalhador das instituições
da UE

Cidadão nacional de país terceiro abrangido por acordo
bilateral
Ensino e
form ação
profissional

Saúde e Segurança Social

Quem?

Estada/residência temporária

Cidadão nacional de país terceiro não abrangido por
acordo bilateral

Quem?
Cidadãos com
autorização de
residência/
permanência ou
com visto de
trabalho em
Portugal

Em situação irregular

Menores em
situação
irregular

Leva o quê?
Vai onde?

Autorização a
emitir pelo SEF e a
entregar no centro
de saúde

Sem qualquer
Atestado de residência emitido
documento,
pela Junta de Freguesia a entregar
devem recorrer
no centro de saúde. Devem ser
ao CNAI ou a
reencaminhados para o CNAI ou
um centro local
outro centro local de apoio
de apoio

Comprovativo
de registo no
ACM a
entregar no
centro de
saúde

Como acede
ao SNS e à
rede
nacional?

Inscrição no
RNU/Cartão de
Utente

Residência permanente
Quem?

Cidadãos
Trabalhadores
portadores de
destacados por
CESD ou CPS.
um período não
Trabalhadores
superior a 2
portadores de
anos
EIHIC

Cuidados de
saúde
programados

Inscritos no
SSS
português

Cidadãos de países terceiros:
Principado de Andorra, Brasil,
Cabo Verde, Quebec, Marrocos
e Tunísia

Inscritos no
Não inscritos
SSS de EM ou num SSS do
Suíça
EM ou Suíça

PALOP

Asilo ou com
estatuto de
refugiado

Cidadãos de países
terceiros: Cabo
Verde e Angola

Inscritos no
Com inscrição
SSS português num outro SSS

Leva o quê?
Vai onde?

Como
acede ao
SNS e à
rede
nacional?

Que tipo de
cuidados de
saúde?

Quanto
paga?

Documentos a
CESD ou CPS emitido pelo EM da emitir pelo país de
UE, EEE ou Suíça a apresentar origem ao abrigo
nos estabelecimentos de
da Diretiva
cuidados de saúde. EIHIC emitido
2011/24/UE e
pela instituição europeia
respetivas leis
nacionais

CESD ou CPS
EIHIC

Documentos a
emitir pelo país de
origem e de
destino

Comprovativo
Certificado de
do NISS
Validação do
registo de
emitido pelo Formulário S1
residência
SSS
pelo CDSS a
pela Câmara
entregar no
português a
Municipal a
entregar no
centro de
entregar no
centro de
saúde
centro de
saúde
saúde

Inscrição no RNU/Cartão de Utente

De acordo com as regras de acesso implementadas no sistema de saúde português

Todos os cuidados de saúde nas
mesmas condições do cidadão
nacional

Cuidados
programados

Leva o
quê? Vai
onde?

Comprovativo
Certificado a
do NISS emitido
emitir pelo
Pedido formal
pelo SSS
próprio SSS a
pelos serviços
português a
entregar no
competentes/
entregar no
centro de
embaixada à DGS
centro de
saúde
saúde

Como
acede ao
SNS e à
rede
nacional?

Todos os cuidados de saúde nas mesmas
condições do cidadão nacional

Inscrição no
RNU/Cartão de
Utente

Documento
emitido pela DGS
Certificado do
que estabelece a
SSS
ligação com o
SNS

Comprovativo de
apresentação do
pedido ao SEF

Documento de
apresentação do
pedido ao SEF,
comprovativo de
estatuto de
asilo/refugiado ou
autorização de
residência
provisória

Comprovativo do
estatuto de bolseiro
ou equiparado pelo
país de origem

Declaração emitida
pela embaixada

Que tipo de
cuidados de
saúde?

Que tipo de
cuidados
de saúde?

Quanto
paga?

Todos os cuidados de saúde
nas mesmas condições do
cidadão nacional

Cuidados de
Assistência
urgência, incluindo
médica desde
MCDT, e alguns
que comprovada
cuidados de saúde
a incapacidade
primários, bem
técnica e humana
como assistência
do país de origem
medicamentosa

Todos os cuidados
de saúde nas
mesmas condições
do cidadão nacional

Quanto paga?

Documento
comprovativo
de registo no
ACM

Todos os cuidados de saúde nas mesmas condições do cidadão nacional

De acordo com as regras de acesso implementadas no sistema de saúde português

Taxas moderadoras de acordo com o regime legal português

Atestado de residência

Não há
qualquer
documento

Taxas
moderadoras de
acordo com o
regime legal
português

Totalidade do preço dos cuidados
de saúde ou as taxas
moderadoras quando se trata de
cuidados de saúde urgentes e
vitais, materno infantis, saúde
reprodutiva, ameaça para a saúde
pública, entre outros, e ainda em
situações de reagrupamento
familiar, comprovada situação de
exclusão social e/ou carência
económica

Totalidade do
preço dos
cuidados de
saúde

Taxas
moderadoras
de acordo com
o regime legal
português

Taxas moderadoras de acordo com o regime legal português

Legenda: ACM – Alto Comissariado para as Migrações, I.P.; CDSS – Centro Distrital da Segurança Social; CESD – Cartão Europeu de Seguro de Doença; CNAI – Centro Nacional de Apoio ao Imigrante; CPS – Certificado Provisório de Substituição; DGS – Direção Geral da Saúde; EEE – Espaço Económico
Europeu; EIHIC – European Institutions Health Insurance Card; EM – Estado Membro; MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica; NISS – Número de identificação da Segurança Social; PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa; RNU – Registo Nacional de Utentes; SEF –
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; SNS – Serviço Nacional de Saúde; SSS – Serviços da Segurança Social; UE – União Europeia.
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