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Consulta Pública da ERS nº 1/2016 

 

Projeto de  Regulamento do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de agosto, que estabelece o regime das 

práticas de publicidade em saúde 

 

Nota justificativa  

 
Em 14 de outubro de 2015, foi publicado o Decreto-Lei n.º 238/2015, que estabelece o 

regime jurídico a que devem obedecer as práticas de publicidade em saúde 

desenvolvidas por quaisquer intervenientes, de natureza pública ou privada, sobre as 

intervenções dirigidas à proteção ou manutenção da saúde ou à prevenção e 

tratamento de doenças. Sendo que o referido diploma legal é aplicável quer às 

terapêuticas convencionais, quer às terapêuticas não convencionais. 

No que concerne à matéria em causa, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), no 

exercício da sua atividade e ao abrigo das suas atribuições e competências, tinha 

vindo já a consolidar o seu entendimento – sobretudo através da sua Recomendação 

n.º 1/2014, relativa às práticas publicitárias dos prestadores de cuidados de saúde –, e 

promovido a correção de comportamentos de prestadores de cuidados de saúde, 

sempre com o propósito de assegurar o direito de acesso livre e esclarecido dos 

utentes aos serviços de saúde. 

Não obstante, o Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro, veio agora fixar os 

princípios e as regras legais a que devem obedecer as práticas de publicidade em 

saúde, desenvolvidas por quaisquer intervenientes lato sensu, determinando a 

https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/1022/Recomenda__o_publicidade__audi__o_publica_-1.pdf
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proibição de alguns tipos de publicidade, e sancionando com contraordenação as 

infrações ao regime jurídico assim instituído. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º e no artigo 10.º do sobredito diploma 

legal, compete à ERS a fiscalização, a instrução dos processos de contraordenação e 

a aplicação das sanções aí previstas, bem como a definição de elementos relevantes 

para aferir da legalidade da publicidade em saúde. 

Especificamente quanto ao artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, este concede 

competências à ERS para definir os elementos de identificação para efeitos do 

disposto no n.º 1 do seu artigo 4.º e os elementos previstos no n.º 1 do seu artigo 5.º. 

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

anexos ao Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, a opção pela aprovação de um 

regulamento com eficácia externa permitirá fixar limites concretos à informação contida 

numa mensagem publicitária, quer no que respeita aos elementos de identificação 

do(s) interveniente(s) a favor de quem a prática de publicidade em saúde é efetuada, 

quer no que respeita a todos os elementos considerados adequados e necessários 

para a sua completa compreensão por parte dos utentes, conferindo, assim, maior 

certeza e segurança jurídica a todos os intervenientes que desenvolvam uma prática 

publicitária em saúde no mercado e maior proteção aos direitos dos utentes à proteção 

da saúde, à segurança dos atos e serviços e à informação. 

Em face do exposto, considerando o preceituado no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

238/2015, de 14 de outubro, e na alínea a) do artigo 17.º dos Estatutos da ERS, 

apresenta-se infra o projeto de regulamento sobre práticas de publicidade em saúde 

que, nos termos e para efeitos do preceituado nas disposições conjugadas dos artigos 

18.º e 47.º dos respetivos Estatutos, deverá ser submetido a consulta pública e a 

discussão e parecer do Conselho Consultivo da ERS. 
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Projeto de regulamento sobre práticas de publicidade em saúde  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento define os elementos de identificação dos 

intervenientes a favor de quem são efetuadas as práticas de publicidade de 

atos e serviços em saúde, bem como os elementos que devem constar na 

mensagem ou informação publicitada, nos termos do disposto nos artigos 4.º, 

n.º 1, 5.º, n.º 1 e 10.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro. 

2. O presente regulamento é aplicável a quaisquer práticas de publicidade de atos 

e serviços em saúde que sejam desenvolvidas por quaisquer intervenientes, 

nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

238/2015, de 14 de outubro. 

3. As regras e princípios constantes do presente Regulamento aplicam-se a 

quaisquer práticas de publicidade de atos e serviços em saúde, 

independentemente do meio de difusão utilizado, nomeadamente audiovisual, 

oral, escrito, internet ou outro.  

 

 

CAPÍTULO II 

DOS ELEMENTOS DA MENSAGEM OU INFORMAÇÃO PUBLICITADA 

 

Artigo 2.º 

Elementos de identificação do interveniente a favor de quem a prática de 

publicidade de atos e serviços em saúde é efetuada 

1. De forma a garantir o direito do utente à proteção da saúde, à informação e à 

identificabilidade, as práticas de publicidade de atos e serviços em saúde 
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devem identificar de forma verdadeira, completa e inteligível o interveniente a 

favor de quem a prática de publicidade em saúde é efetuada, de modo a não 

suscitar dúvidas sobre a natureza e idoneidade do mesmo. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior e no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 238/2015, de 14 de outubro, são considerados elementos de identificação 

do interveniente, que devem constar obrigatoriamente em qualquer prática de 

publicidade de atos e serviços em saúde, os seguintes: 

a) Nome, ou firma e designação comercial ou social, consoante o 

interveniente seja uma pessoa singular ou coletiva; 

b) Número de identificação fiscal; 

c) Número de inscrição na Entidade Reguladora da Saúde da entidade, 

pessoa singular ou coletiva, ou número do registo do 

estabelecimento prestador de cuidados de saúde, por esta detido, 

quando este seja o objeto da publicidade; 

d) Número da licença de funcionamento do estabelecimento prestador 

de cuidados de saúde, se abrangido pela obrigatoriedade legal de 

possuir a referida licença para a tipologia ou tipologias de atividade 

que desenvolve;  

e) Morada ou localização geográfica do estabelecimento objeto da 

publicidade, quando a publicidade em causa for efetuada por, ou tiver 

como objeto, um estabelecimento prestador de cuidados de saúde; 

f) Número de cédula profissional e indicação das habilitações 

profissionais, quando o interveniente a favor de quem a prática de 

publicidade de atos e serviços em saúde efetuada for um profissional 

de saúde. 

 

Artigo 3.º 

Elementos da mensagem ou informação publicitada, adequados e necessários 

ao completo esclarecimento do utente 

1. A mensagem ou informação publicitada deve ser redigida e difundida de forma 

clara e precisa, e deve conter todos os elementos considerados adequados e 

necessários ao completo esclarecimento do utente.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior e no artigo 5.º, n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 238/2015, de 14 de outubro, são considerados elementos adequados e 



 

5 

 
 

  

necessários ao completo esclarecimento do utente, e que devem constar 

obrigatoriamente da mensagem ou informação publicitada, os seguintes: 

a) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada tiver como 

objeto atos e/ou serviços prestados num estabelecimento prestador 

de cuidados de saúde, deve referir a morada ou localização 

geográfica do estabelecimento; 

b) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada tiver como 

objeto qualquer informação sobre profissionais de saúde, 

devidamente identificados ou identificáveis, deverá referir o número 

de cédula ou carteira profissional e respetiva entidade emitente; 

c) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada tiver como 

objeto a prestação de informação sobre convenções, acordos ou 

protocolos para a prestação de cuidados de saúde, deve referir 

eventuais restrições e/ou exceções, se existirem, no acesso aos 

cuidados de saúde ao abrigo de tais instrumentos; 

d) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada referir os 

preços de atos e/ou serviços de saúde, deve indicar quais os atos 

e/ou serviços que se encontram efetivamente compreendidos nesse 

preço, bem como indicar, de forma visível, o preço total expresso em 

moeda com curso legal em Portugal, incluindo taxas e impostos; 

e) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada utilizar 

expressões como «grátis», «gratuito», «sem encargos», «com 

desconto» ou «promoção», deve explicitar que atos e/ou serviços se 

encontram efetivamente compreendidos e abrangidos por tais 

expressões e quais os que se encontram excluídos; 

f) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada fizer menção 

ou invocar características ou elementos técnicos e/ou científicos de 

um ato ou serviço, deve conter informação sobre a referência ou 

fonte técnica e científica que comprove o seu rigor, bem como 

referência a normas e/ou orientações nacionais e/ou internacionais 

seguidas para o ato ou serviço em causa; 

g) Sempre que a mensagem ou a informação publicitada se referir a 

atos e/ou serviços que, para serem efetivamente prestados 

necessitem de uma avaliação prévia, de um diagnóstico individual 
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prévio ou de uma prescrição médica prévia, de acordo com a Lei ou 

com as legis artis, deve conter expressamente essa menção. 

3. Independentemente do meio de difusão utilizado, qualquer mensagem ou 

informação publicitária deve conter a referência a um contacto para a 

prestação de esclarecimentos aos utentes, podendo ser adotada, entre outras, 

a fórmula seguinte: 

“Para mais informações contacte a [nome, ou firma e designação 

comercial ou social, consoante o interveniente seja uma pessoa 

singular ou coletiva, e respetiva morada ou localização geográfica], 

através do telefone [número de contacto telefónico] ou email [endereço 

de correio eletrónico].” 

4. A mensagem ou informação publicitada deve ser efetuada em língua 

portuguesa, admitindo-se o uso de expressões noutra língua, desde que estas 

já sejam comummente reconhecidas e utilizadas na área da saúde. 

5. Na mensagem ou informação publicitada, ou na sua difusão, não devem ser 

utilizadas marcas, designações comerciais e outros sinais distintivos que 

possam confundir a identidade do interveniente a favor de quem a publicidade 

é efetuada com um concorrente direto ou indireto. 

 

Artigo 4.º 

Meios de difusão 

1. Qualquer que seja o meio utilizado para a difusão da prática de publicidade de 

atos e serviços em saúde, a mensagem e informação publicitada deve ser 

clara, precisa e inteligível, quer quanto aos elementos de identificação, quer 

quanto aos demais elementos essenciais ao completo esclarecimento dos 

utentes, assegurando uma interpretação adequada, de modo a que a 

informação transmitida seja facilmente compreendida pelo utente. 

2. A difusão da mensagem ou a informação publicitada através de meios 

audiovisuais deve ser efetuada pelo tempo necessário e suficiente para permitir 

a sua leitura e audição adequadas e inteligíveis. 

3. Na difusão escrita da mensagem ou a informação publicitada, a fonte, o 

tamanho e o espaçamento da letra, bem como a entrelinha, devem permitir a 

legibilidade adequada do texto integral. 
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4. A difusão da mensagem ou a informação publicitada através da rádio deve ser 

efetuada pelo tempo necessário e suficiente para permitir a sua audição 

adequada e inteligível. 

5. A difusão da mensagem ou a informação publicitada através da internet deve 

ser efetuada pelo tempo necessário e suficiente para permitir a sua legibilidade 

e audição adequadas e inteligíveis 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 5.º 

Regime sancionatório 

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

8.º do Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro. 

Artigo 6.º 

Entrada em vigor 

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

2.ª série do Diário da República. 

 

 

 

 

 

 

 


