RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE

Considerando as atribuições e incumbências da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
tal como definidas nos n.os 2 e 3 do artigo 5.º dos seus estatutos aprovados pelo
Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto;
Considerando ainda os objetivos regulatórios estabelecidos no artigo 10.º dos
referidos estatutos, mormente os atinentes ao cumprimento dos critérios de acesso
aos cuidados de saúde, nos termos da Constituição e da lei, à garantia dos direitos e
interesses legítimos dos utentes e à prestação de cuidados de saúde de qualidade,
delimitados nas alíneas b), c) e d), respetivamente, daquela mesma disposição;
Bem como as incumbências definidas no artigo 12.º dos estatutos que visam
assegurar o direito universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos
serviços

e

estabelecimentos

do

Serviço

Nacional

de

Saúde

(SNS),

nos

estabelecimentos publicamente financiados e nos demais contratados para a
prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS, prevenir e punir as práticas de
rejeição e discriminação infundadas dos utentes do SNS e da rede nacional de
prestação de cuidados de saúde, bem como zelar pelo exercício da liberdade de
escolha nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, aqui incluído o
direito à informação;
Considerando igualmente os poderes de supervisão descritos no artigo 19.º do mesmo
diploma legal, e que passam, em suma, pela emissão de ordens e instruções,
recomendações ou advertências individuais quando necessários ou pela imposição de
medidas de conduta e de adoção das providências necessárias à reparação de
direitos e interesses legítimos dos utentes;
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Considerando o estudo realizado pela ERS, em cumprimento do seu Plano de
Atividades para 2015, sobre o quadro legal e a equidade no acesso a cuidados de
saúde por parte de imigrantes em situação regular e irregular; e
O teor das conclusões de tal estudo, intitulado “Acesso a Cuidados de Saúde por
Imigrantes”, que:
(i)

confirmam a necessidade de se acompanhar e zelar pelo acesso aos

cuidados de saúde por parte dos cidadãos estrangeiros, especialmente os de
países terceiros que residem ou permanecem em Portugal, em situação
regular mas também em situação irregular;
(ii)

evidenciam que, apesar de se conhecer um normativo dedicado ao

enquadramento da realidade vivenciada por estas populações, à delimitação
dos direitos e obrigações das partes, do conteúdo e do âmbito do direito de
que aqui se trata e, ainda, à atribuição da responsabilidade pela sua análise,
acompanhamento e monitorização, se mantêm distintas barreiras que
impossibilitam ou dificultam o acesso que, se pretende, seja de todos;
(iii)

revelam que as instituições não têm logrado acompanhar devidamente

esta realidade, verificando-se, em concreto, que as entidades prestadoras de
cuidados de saúde, as Administrações Regionais de Saúde e a Administração
Central do Sistema de Saúde, não têm conseguido garantir o cumprimento da
obrigação que sobre cada uma impende de registar, tratar e monitorizar a
informação sobre todos os cidadãos estrangeiros que acedem aos cuidados
de saúde no SNS, conforme exigido pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º
25 360/2001; e
Finalmente, considerando as competências de todas as instituições integradas no
sistema de saúde e as que, não estando, são interessadas na temática de que se
ocupa o referido estudo, assim como, as informações já recolhidas junto de cada uma
das Administrações Regionais de Saúde, da Administração Central do Sistema de
Saúde e do Alto Comissariado para as Migrações, e as demais iniciativas já
promovidas mas também planeadas pelas estruturas governamentais;
O Conselho de Administração da ERS delibera, nos termos e para os efeitos do
preceituado na alínea b) do artigo 19.º dos seus estatutos, recomendar à
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., à Administração Regional de Saúde
do Centro, I.P., à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo I.P., à
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Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. e à Administração Regional de
Saúde do Algarve, I.P que adotem as medidas adequadas a:
(i)

garantir que os estabelecimentos prestadores integrados na sua área de

influência, procedam à afixação em local público e visível, dos cartazes
anexos à presente deliberação que contêm informação útil respeitante ao
exercício do direito à proteção da saúde pelos cidadãos estrangeiros,
mormente ao acesso à rede nacional de prestação de cuidados de saúde;
(ii)

garantir o cumprimento integral do determinado no Despacho do

Ministro da Saúde n.º 25 360/2001, incluindo o disposto nos seus pontos 6 e
7; e
(iii)

finalmente, a informar, em prazo não superior a 30 dias úteis, das

dificuldades e vicissitudes por si verificadas, em colaboração com cada um
dos estabelecimentos prestadores integrados na sua área de influência, no
cumprimento daquela ordem governamental e das demais determinações
legais a respeito do acesso pelos cidadãos estrangeiros à rede nacional de
prestação de cuidados de saúde.
O Conselho de Administração da ERS delibera ainda, nos termos e para os efeitos do
preceituado na alínea b) do artigo 19.º dos seus estatutos, recomendar à
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) que, em conjugação com
cada uma das Administrações Regionais de Saúde, e considerando já a atuação por si
gizada e enunciada a esta entidade reguladora1:
(i)

promova as medidas de atuação julgadas adequadas ao registo,

tratamento e monitorização dos dados e informações reais sobre cada um
dos cidadãos estrangeiros que acede aos cuidados de saúde no SNS,
conforme exigido pelo Despacho n.º 25 360/2001;
(ii)

adeque os sistemas de informação em uso pelos estabelecimentos

prestadores ao cumprimento da legislação em vigor, em especial, à garantia
do direito à proteção da saúde dos cidadãos estrangeiros irregulares, no que
respeita, por exemplo, à referenciação daqueles utentes para os cuidados
diferenciados ou, ainda, à prescrição de MCDT e de medicamentos; e

1

O procedimento que aqui se refere foi mencionado pela própria ACSS, por ofício de 24 de abril de 2015,
com a referência 4470/2015/DPS/ACSS AICSTF.
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(iii)

informe, quando e caso tal se verifique, das eventuais dificuldades e/ou

propostas de melhoria no cumprimento do mencionado Despacho n.º 25
360/2001, especialmente, na recolha, tratamento e monitorização da
realidade, objeto de análise do estudo sobre o “Acesso a Cuidados de Saúde
por Imigrantes”.
A presente recomendação será publicada no sítio oficial da Entidade Reguladora da
Saúde, em www.ers.pt, em simultâneo com o estudo “Acesso aos Cuidados de Saúde
por Imigrantes”.

Porto, 15 de julho de 2015.
O Conselho de Administração.

4

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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ACCESS TO HEALTH CARE BY FOREIGN CITIZENS
Citizen of the EU, EEA and Switzerland and worker from EU institutions

Third-country national citizen covered by a bilateral agreement
Education and
professional
training

Health and Social Security
Tem porary stay/residence

Third-country national citizen not covered by a bilateral agreement

Who?

Perm anent residence

Citizens w ith a
residence/
permanence permit
or w ork visa in
Portugal

Who?
Who?
Citizens
Workers posted
carrying EHIC or for a period not
Planned treatment
PRC. Workers exceeding tw o
w ith EIHIC
years

Enrolled in the
Portuguese
SSS

Citizens of: Andorra, Brazil,
Cape Verde, Quebec, Morocco
and Tunisia

Enrolled in the Not listed in any
SSS of a
SSS of a member
member state
state or
or Sw itzerland
Sw itzerland

Enrolled in the
Portuguese
SSS

What do you
take?
Where do
you go?

How to
access the
national
netw ork of
health care
providers?

What kind
of health
care?

How m uch
do you pay?

Documents
EHIC or PRC issued by the EU
issued by the
member state, EEA or
country of origin
Sw itzerland to present at the
under Directive
health care provider. EIHIC issued 2011/24/EU and
by the European institution
respective
national law s

Documents
issued by the
country of origin
and destination

EHIC or PRC
EIHIC

Proof of SSN
issued by the
Portuguese
SSS to deliver
at the primary
care provider

Residence
registration
Validation of
certificate issued
the S1 form by
by the city council
the SSDC to
(Câmara
deliver at the
Municipal ) to
primary care
deliver at the
provider
primary care
provider

Registration at the NRU/User Card

According to the access rules implemented in the Portuguese health system

All health care under the same
conditions of the national citizen

Planned care

What do
you take?
Where do
you go?

All health care under the same conditions of the
national citizen

How to
access the
national
netw ork of
health care
providers?

Proof of SSN
issued by the
Portuguese
SSS to deliver
at the primary
care provider

Citizens of
PALOP

Asylum or refugee
status

Citizens of: Cape
Verde and Angola

Enrolled in
another SSS

Certificate
Formal request
issued by the
Proof of the
by the competent
SSS to deliver
request's
services/
at the primary
submission to SEF
embassy to DGS
care provider

Proof of the
request's
Document issued
Registration at
submission to SEF,
by the DGS that
the NRU/User SSS Certificate
actual
establishes the
Card
asylum/refugee
link w ith the NHS
status or temporary
residence permit

Proof of
scholarship or
similar status
issued by the
country of origin

Statement issued
by the embassy

What do you
take? Where
do you go?

Authorization
issued by the SEF
to deliver at the
primary care
provider

How to
access the
national
netw ork of
health care
providers?

Registration at the
NRU/User Card

What kind of
health care?

User fees in accordance w ith the Portuguese law
What kind
of health
care?

How m uch
do you pay?

All health care
under the same
conditions of the
national citizen

How m uch do
you pay?

Without any
Certificate of residence issued by
Proof of
document, they
the local authority (Junta de
registration at
have to present
Freguesia) to deliver at the
the ACM to
themselves at
primary care provider. They must
deliver at the
the CNAI or at a
be forw arded to the CNAI or other
primary care
local support
local support centre
provider
centre

Residence certificate

There is no
document

Document of
registration at
the ACM

All health care under the same conditions of the national citizen

According to the access rules implemented in the Portuguese health system

Urgent care,
Medical
including diagnostic
assistance if the
tests and treatment,
All health care under the same
technical and
and some primary
conditions of the national citizen human inability of
health care, as w ell
the country of
as medication
origin is proven
assistance

Undocumented
minors

Undocumented

User fees in
accordance w ith
the Portuguese law

Full price of health care or user
fees for urgent and vital health
care, maternal and child care,
reproductive health, threat to
public health, among others, and
also in family reunification cases,
in proved cases of social
exclusion and/or economic need

Full price of
health care

User fees in
accordance
w ith the
Portuguese
law

User fees in accordance w ith the Portuguese law

Abbreviations: ACM – High Commission for Migrations, I.P.; CNAI – National Centre for Immigrant Support; DGS – Directorate-General of Health; EEA - European Economic Area; EHIC – European Health Insurance Card; EIHIC – European Institutions Health Insurance Card; EU – European Union; NHS –
National Health Service; NRU – National Registry of Users; PALOP – African Countries of Portuguese Official Language; PRC – Provisional Replacement Certificate; SEF – Immigration and Borders Service; SSDC – Social Security District Centre; SSS – Social Security Services; SSN – Social Security Number.
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