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ACeS – Agrupamentos de Centro de Saúde 

ACM – Alto Comissariado para as Migrações 

CEDGS - Credencial Emitida pela Direção Geral da Saúde 

CESD - Cartão Europeu de Seguro de Doença 

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (equivalente brasileiro ao NIF português) 

DGS – Direção Geral da Saúde 

CPS - Certificado Provisório de Substituição do CESD 

EEE - Espaço Económico Europeu 

EFR – Entidade Financeira Responsável 

EM – Estado-Membro 

NISS - Número de Identificação de Segurança Social 

NU – Número de Utente 

OIM - Organização Internacional para as Migrações 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

RIFA - Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 

RNU – Registo Nacional de Utentes 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

SS – Segurança Social 

STT - Serviço de Tradução Telefónica 

UE - União Europeia 
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Num mundo globalizado, as questões da diversidade cultural, da mobilidade das populações e das 

relações interculturais, estão no centro da preocupação da maioria dos Estados, colocando enormes 

desafios à sociedade e às estratégias e políticas nos diferentes sectores da sociedade, nomeadamente 

no sector da saúde. 

Os fluxos migratórios aumentaram de acordo com os dados mais recentes do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, em todo o território nacional. As problemáticas da diversidade cultural e da 

interculturalidade implicam que haja uma necessidade de adaptação por parte dos profissionais dos 

Centros de Saúde a esta realidade e que estes tenham ao seu dispor ferramentas necessárias para um 

melhor atendimento de cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades. Só assim poderemos 

caminhar para um sistema de saúde inclusivo, que vá ao encontro desta realidade. 

No Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de 2017 podemos verificar a evolução da População 

estrangeira em Território Nacional desde 1980 a 2017. (RIFA 2017) 

 
Fonte: SEF STAT 2017 

De acordo com o RIFA, verificou-se um acréscimo da população estrangeira residente e registou-se 

ainda um aumento na concessão de novos títulos de residência que vem a confirmar que Portugal é 

um país que tem atraído muitos imigrantes. 
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O Algarve é uma das regiões do País com maior expressão de cidadãos estrangeiros residentes, 

oriundos de várias nacionalidades.  

Distrito Total 
Títulos de 
Residência 

Vistos de 
Longa Duração 

Homens Mulheres 

Total Nacional 421711 416682 5029 205874 215837 

Faro 69026 68820 206 34952 34074 

 

Fonte: SEF STAT 2017 

Em Portugal, como em outros países europeus, os migrantes estão entre os grupos mais expostos a 

uma debilidade do seu estado de saúde, devido ao estatuto legal, às condições de vida e trabalho, bem 

como à dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Esta vulnerabilidade está também e diretamente 

ligada às circunstâncias específicas em que a migração acontece, ao perfil dos migrantes (imigrantes 

irregulares, vítimas de tráfico, refugiados, crianças e menores não acompanhados, entre outros), à 

etapa do processo migratório (origem, trânsito, destino, regresso) e ao tipo de barreiras que põem em 

risco o seu bem-estar. As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde no país de destino a que estão 

sujeitos os migrantes (sobretudo aqueles que se encontram em situação irregular) e outros grupos 

vulneráveis, é um dos fatores que mais afeta a saúde desta população, tendo também consequências 

no que respeita à integração.  

Por outro lado, em Portugal ainda existem barreiras significativas que impedem ou limitam o acesso 

efetivo dos migrantes a um adequado acesso aos cuidados de saúde. Alguns dos principais obstáculos 

estão relacionados com a ausência de uma abordagem multicultural no setor da saúde, questões 

linguísticas, diferente “cultura da saúde” por parte dos migrantes, na utilização dos serviços por medo 

ou falta de confiança. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) identifica quatro princípios que a saúde deverá considerar na 

promoção da saúde dos migrantes e da população de acolhimento (OMS 2010): 

 Evitar disparidades no estado de saúde e no acesso aos cuidados de saúde entre os migrantes e 
a população de acolhimento;  

 Garantir o direito à saúde dos migrantes; tal direito implica reduzir a discriminação e a 
possibilidade de impedimento no acesso dos migrantes às intervenções preventivas e curativas, 
que são os direitos básicos de saúde da população de acolhimento; 

 Reduzir a mortalidade e morbilidade das populações migrantes; isto é de particular relevância 
em situações de migração forçada resultante de catástrofes ou conflitos;  

 Minimizar o impacto negativo do processo de migração; a migração geralmente torna os 
migrantes mais vulneráveis aos riscos de saúde decorrentes da mudança e adaptação a novos 
ambientes. 

Portugal tem como desafio o fluxo migratório verificado na última década e, nessa medida, urge 

pugnar por uma política que conduza à plena integração dos imigrantes nas sociedades onde se 

encontram. O Governo tem agido de forma a assegurar tal integração ao corporizar os princípios 

constitucionais da igualdade, da não discriminação e da equiparação de direitos e deveres entre 

nacionais e estrangeiros, salvas as exceções constitucionalmente legitimadas, e ainda o direito, 

também constitucionalmente consagrado, que todos têm à proteção da saúde, sendo relevante que os 

meios de saúde existentes sejam disponibilizados a todos os que deles necessitam, na exata medida 

das suas necessidades subjetivamente concretizadas, independentemente das suas condições 

económicas, sociais e culturais. 
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Todos os cidadãos estrangeiros residentes legalmente em Portugal devem poder aceder, em igualdade 

de tratamento com os beneficiários do Sistema Nacional de Saúde, aos cuidados de saúde e de 

assistência medicamentosa prestados pelas instituições e serviços que constituem o SNS. O 

pagamento de cuidados de saúde prestados, pelas instituições e serviços que constituem o SNS, pelos 

cidadãos estrangeiros, que efetuem descontos para a segurança social, e respetivo agregado familiar, 

é assegurado nos termos gerais. 

Os assistentes técnicos são os profissionais que estão na primeira linha, uma vez que são eles que 

recebem e informam os utentes nos balcões de atendimento. Assim sendo, torna-se necessário dar-

lhes informação e formação sobre o acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos 

estrangeiros. 

Com essas competências, será possível informar assertivamente os cidadãos estrangeiros sobre qual a 

documentação que devem trazer para terem acesso aos cuidados de saúde. 

Tem-se verificado ao longo do ano de 2019 um aumento significativo na procura dos nossos serviços 

por parte destes utentes, nomeadamente no que diz respeito a inscrições nas Unidade de Cuidados de 

Saúde Primários. 

Para além dos estrangeiros residentes, tem-se realizado várias inscrições esporádicas (estrangeiros 

sem visto de residência ou título de residência), não só devido ao turismo como também de 

estrangeiros que ainda se encontram em processo de legalização. 

Compete aos Gabinetes do Cidadão prestar qualquer esclarecimento aos utentes imigrantes 

relativamente à acessibilidade aos cuidados de saúde. Promover a informação junto da população de 

imigrantes sobre os direitos à saúde e os requisitos para usar os Serviços de Saúde.  
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No plano internacional não existe uma definição universalmente aceite de Migrante.  

 

 

 

 

 

 

 

MIGRANTE 

A definição de Migrante da Organização Internacional para as Migrações é “[…] qualquer pessoa que 

se desloque através de uma fronteira internacional ou dentro de um Estado, afastando-se do seu lugar 

habitual de residência, independentemente:  

 do seu estatuto jurídico; 

 da voluntariedade ou não do movimento; 

 das causas do movimento; 

 da duração da sua permanência. 

O movimento migratório é um fenómeno nacional e internacional e é julgado como um dos desafios 

da saúde pública a enfrentar pelo governo e pela sociedade, na medida em que obriga a uma 

acentuada preocupação na formulação de políticas e programas que considerem e acautelem o acesso 

aos cuidados de saúde, com particular atenção à redução das desigualdades a esse mesmo acesso e à 

eliminação de barreiras a tais cuidados.  

SAÚDE PÚBLICA  

Saúde Pública “[…] é tudo o que nós, como sociedade, desenvolvemos coletivamente por forma a 

assegurar condições para que as pessoas sejam saudáveis. (American Public Health Association) 

Uma abordagem de Saúde Pública dita que: 

 Assegurar o acesso dos migrantes e minorias a cuidados preventivos é mais custo-efetivo que a 
prestação de cuidados de emergência; 

 Uma migração saudável reduz as possibilidades de transmissão de doenças à população de 
acolhimento e os custos sociais nos países de origem e de destino. OIM 

MIGRANTE IRREGULAR 

O termo migrante irregular é utilizado para descrever alguém que não detém o estatuto legal exigido 

ou os documentos de viagem para entrar ou permanecer num país, de trânsito ou acolhimento. 

Inclui ainda aquelas pessoas que entraram legalmente num país, de trânsito ou acolhimento, mas que 

permaneceram além do período pelo qual a entrada foi concedida ou que, estejam a trabalhar sem um 

visto que dê direito ao exercício da atividade profissional. 
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REFUGIADO 

É uma pessoa que devido a um receio bem justificado de perseguição de raça, religião, nacionalidade, 

membros de um grupo social ou com opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de origem, e está 

impossibilitado ou, não pode pedir proteção daquele país. Glossário da OIM sobre Migração, 2011 

REQUERENTE DE ASILO 

É quem pretende ser admitido num país como refugiado e que aguarda uma decisão relativamente ao 

seu requerimento para obter o estatuto de refugiado segundo os instrumentos, internacionais ou 

nacionais competentes. Glossário da OIM sobre Migração, 2011  

PROTECÇÃO SUBSIDIÁRIA 

Traduz-se numa proteção dada às pessoas cuja situação não corresponde ao estatuto de refugiado nos 

termos da Convenção de Genebra de 1951, mas que não podem regressar ao seu país por aí se 

verificar a violação sistemática dos direitos humanos ou por correrem o risco de sofrerem ofensa 

grave: pena de morte, tortura ou tratamento desumano e degradante.  

VISTO DE VIAGEM 

É a autorização de entrada em um país, sendo adequado à finalidade da estada e é anexado ao 

passaporte. Existem vários tipos de visto.  

VISTO DE RESIDÊNCIA 

Destina-se a permitir ao seu titular a entrada em 

território português a fim de solicitar autorização de 

residência.  

O processo é deferido pelo SEF quando o cidadão ainda 

se encontra no país de origem. 

 

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

É o documento emitido pelo SEF e que autoriza a residência em território nacional. As autorizações de 

residência são emitidas por diversos motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBO COMPROVATIVO DE PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

AO SEF 

Validade 6 meses até receber o 

Título de Residência 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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Lei nº 29/2012  
de 9 de agosto 

Trabalho (art.º 88 e 89) 

Estudo  (art.º 91 e 92) 

Reagrupamento Familiar  
(art.º 98 e 99) 

Tratamento Médico (art.º 122 g)  

Questões humanitárias (art.º 123 nº1) 

Existem diferentes tipos de residência, que são em 

grande parte consequência da principal atividade 

desempenhada em Portugal, pelo cidadão estrangeiro 

(ex.: estudo, trabalho), sendo que pode também ser 

consequência das relações familiares (reagrupamento 

familiar) e pode ainda resultar de uma situação 

excecional (ex: tratamentos médicos, questões 

humanitárias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE RESIDÊNCIA 

É o único documento de identificação apto a comprovar a qualidade de residente legal em território 

português.  

Para além das diferenciações referidas, as Autorizações de Residência podem ser Temporária ou 

Permanente, no entanto esta distinção não releva para efeitos de acesso aos cuidados de saúde. 

 

TÍTULO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE 

Nos termos do artigo 80.º da Lei 23/2007, de 4 de julho, a autorização de residência permanente é 

concedida aos cidadãos estrangeiros que, cumulativamente: 

 Sejam titulares de autorização de residência temporária há pelo menos 5 anos; 

 Durante os últimos 5 anos de residência em Portugal não tenham sido condenados em pena ou 

penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem 1 ano de prisão; 

 Disponham de meios de subsistência (previstos na Portaria nº 1563/2007, de 11 de Dezembro) 

 Disponham de alojamento; 

 Comprovem ter conhecimento do português básico. 

A autorização de residência permanente não tem limite de validade. No entanto, o título de residência 

tem de ser renovado de 5 em 5 anos ou sempre que se verifique a alteração dos elementos de 

identificação do seu titular. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/635722
https://dre.pt/application/file/a/628706
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VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 

Destina-se a permitir a entrada e a estada em território nacional por período inferior a um ano. 

 

MOTIVO VISTO DE ESTADA TEMPORÁRIA 

Trabalho subordinado sazonal Para trabalho sazonal por período superior a 90 dias. 

Trabalho independente Para exercício de uma atividade independente. 

Atividade altamente qualificada 

Para o exercício de uma atividade de investigação científica em 
centros de investigação, de uma atividade docente num 
estabelecimento de ensino superior ou de atividade altamente 
qualificada por período inferior a 1 ano. 

Docência 

Para o exercício de uma atividade de investigação científica em 
centros de investigação, de uma atividade docente num 
estabelecimento de ensino superior ou de atividade altamente 
qualificada por período inferior a 1 ano. 

Atividade desportiva amadora Para o exercício de uma atividade de desportiva amadora. 

Transferência de trabalhadores entre empresas 
ou em sede de prestação de serviços em que o 
requerente é funcionário há mais de 1 ano 

Para efeitos de transferência de trabalhadores entre países 
pertencentes à Organização Mundial do Comércio (OMC), para 
prestação de serviços ou formação profissional. 

Artistas de espetáculos 

Para o exercício de uma atividade de investigação científica em 
centros de investigação, de uma atividade docente num 
estabelecimento de ensino superior ou de atividade altamente 
qualificada por período inferior a 1 ano. 

Acordo de Mobilidade Jovem para Férias e 
Trabalho 

Para permanências períodos superiores a 3 meses; frequência de 
programas de estudo, intercâmbio de estudantes, formação, estágio 
profissional não remunerado, voluntariado ou compromissos 
decorrentes de convenções ou acordos internacionais. 

Fonte: Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 

TÍTULO DE RESIDÊNCIA POR REAGRUPAMENTO FAMILIAR 

 

 

O visto de residência para efeitos de reagrupamento 

familiar com membros da família que se encontrem 

fora do território nacional 
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CIDADÃOS ESTRANGEIROS COM ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

 

Considera-se cidadãos Estrangeiros com acesso ao Sistema Nacional de Saúde 

 

 

 

Estão abrangidos pelo âmbito de aplicação dos regulamentos de coordenação dos sistemas de 

segurança social as seguintes categorias de pessoas: 

 

 

  

Lei de Bases em Saúde  do SNS aprovada pela Lei nº 48/90, de 24 de agosto  

Considera que são CIDADÃOS ESTRANGEIROS COM ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE 

1 Cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia, Espaço Económico Europeu e 
Suíça abrangidos pelos regulamentos da UE sobre coordenação dos regimes de 
segurança social; 

2 Cidadãos de países terceiros abrangidos por acordo bilateral celebrado entre 
Portugal e o país terceiro em causa; 

3 Cidadãos de países terceiros não abrangidos por acordo bilateral celebrado por 
Portugal; 

4 Cidadãos de países terceiros com estatuto de refugiados ou com direito de asilo 
em Portugal. 

Abrangidos pela Segurança Social  

Os trabalhadores nacionais de um EM e membros das suas famílias; 

Os pensionistas nacionais de um EM e membros das suas famílias; 

As pessoas não ativas seguradas que são tratados como segurados de um EM quando esse 
EM lhes concede direitos na qualidade de não ativos; 

Os apátridas e refugiados residentes num EM que estejam ou tenham estado sujeitos à legislação 
de um ou mais EM, bem como os seus familiares e sobreviventes; 

Os nacionais de países terceiros com residência legal num EM desde que não tenham provindo 
diretamente de um país terceiro e se encontrem numa situação transfronteiriça. 
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Seguindo a linha adotada no Plano Nacional de Saúde […] entende-se equidade em saúde como a 

ausência de diferenças evitáveis, injustas e passíveis de modificação, no estado de saúde de grupos 

populacionais oriundos de contextos sociais, geográficos ou demográficos diversos" (Marmot M, 2007; 

Marmot M et al., 2008; WHO, 2010 [PNS 2012-2016]). 

O que se pretende é melhorar as estratégias desenvolvidas pelos serviços de saúde para combater as 

iniquidades em saúde experimentadas pelos imigrantes, tornando os seus cuidados mais acessíveis e 

adequados a todos os utentes.  

O OBJETIVO DESTE MANUAL É: 

 Uniformizar os procedimentos a desenvolver pelos Serviços de Saúde 

 Habilitar os profissionais dos Serviços de Saúde no sentido de garantir o acesso dos Migrantes 
aos Cuidados de Saúde 

 Melhorar a resposta efetiva dos cuidados de saúde primários à população imigrante 

Para facilitar a sua consulta, o manual encontra-se dividido por capítulos, diferenciados por cores. O 

índice tem a funcionalidade de, ao clicar no que se pretende consultar, remeter diretamente para a 

página desejada: 

I. Conceitos Gerais 

II. Cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça 

abrangidos pelos regulamentos da UE sobre coordenação dos regimes de segurança social;  

III. Cidadãos de países terceiros abrangidos por acordo bilateral celebrado entre Portugal e o país 

terceiro em causa;  

IV. Cidadãos de países terceiros não abrangidos por acordo bilateral celebrado por Portugal; 

V. Cidadãos de países terceiros com estatuto de refugiados ou com direito de asilo em Portugal; 

VI. Cidadãos estrangeiros do Corpo Consular; 

VII. Cidadãos estrangeiros evacuados; 

VIII. Fluxograma; 

IX. Integração, problemas e soluções; 

X. Legislação de apoio. 

Nos diferentes capítulos, o objetivo geral é disponibilizar um conjunto de orientações que assegurem a 

identificação e os procedimentos necessários à inscrição e acesso de cidadãos estrangeiros ao Sistema 

Nacional de Saúde. Os objetivos específicos são: 

 Identificar os cidadãos estrangeiros;  

 Clarificar os procedimentos necessários para a inscrição de cidadãos estrangeiros; 

 Identificar o tipo de inscrição e determinar a entidade responsável pelo pagamento bem como 

a taxa moderadora a cobrar. 

No capítulo da legislação é possível aceder aos links que remetem diretamente à legislação de apoio. 
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ESPAÇO SCHENGEN   

É o espaço onde é garantida a liberdade de circulação, resultando de um acordo que engloba 26 países 

(Acordo Schengen) 

 

VISTO SCHENGEN 

É uma autorização emitida por um Estado Membro que permite a livre circulação pelos países que 

fazem parte do Espaço Schengen, ou a estadia de curta duração no território de um ou mais Estados 

Membros dentro do seu prazo de validade.  

A validade total da permanência não pode ser superior a três meses (90 dias) por cada período de seis 

meses (180 dias), podendo ter uma ou mais entradas. 

UNIÃO EUROPEIA 

 

 

 

Alemanha 
Áustria 
Bélgica 
Bulgária 
Chéquia 
Chipre 
Croácia 

Dinamarca 
Eslováquia 
Eslovénia 
Espanha 
Estónia 
Finlândia 
França 

Grécia 
Hungria 
Irlanda 
Itália 
Letónia 
Lituânia 
Luxemburgo 

Malta 
Países Baixos 
Polónia 
Portugal 
Reino Unido 
Roménia 
Suécia 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_pt


  15 

 

Quem tem direito 

 Os trabalhadores de um Estado-Membro e membros das suas famílias; 

 Os pensionistas de um Estado-Membro e membros das suas famílias;  

 As pessoas não ativas seguradas que são tratados como segurados de um Estado-Membro 

quando esse Estado-Membro lhes concede direitos na qualidade de não ativos;  

 Os apátridas e refugiados residentes num Estado-Membro que estejam ou tenham estado 

sujeitos à legislação de um ou mais Estados-Membros, bem como os seus familiares; 

 Os nacionais de países terceiros com residência legal num Estado-Membro desde que não 

tenham provindo diretamente de um país terceiro e se encontrem numa situação 

transfronteiriça.  

 Os Cidadãos de um Estado-Membro segurados do Sistema de Segurança Social português, com 1.
NISS, a residir em Portugal  

Estes cidadãos a residir em Portugal (Certificado de Registo na Câmara Municipal da área de 

residência), são utentes do SNS em condições idênticas aos cidadãos nacionais residentes em Portugal. 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Certificado de Registo de Cidadão Europeu ou Cartão de Residência Permanente; 

  Nº de Contribuinte 

  Nº de Identificação Segurança Social 

  Passaporte ou documento de identificação 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

No RNU é inscrito como utente migrante com Seg. Portuguesa 

EFR é o SNS paga o valor da taxa moderadora em vigor 
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Exemplo de documentos apresentados 

 

 

CERTIFICADO DE REGISTO DE 

CIDADÃO DA UNIÃO 

EUROPEIA 

CARTÃO DE RESIDÊNCIA 

PERMANENTE 
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 Cidadãos de um Estado-Membro segurados pelo sistema de segurança social de outro Estado-Membro 2.

Estes cidadãos a exercer atividade em Portugal e a residir em Portugal adquirem a qualidade de 

utentes do SNS se forem titulares do Documento Portátil S1 (atestado de direito) emitido pelo EM por 

cujo sistema de segurança social se encontram abrangidos e que deve ser entregue na Segurança 

Social da área de residência, que valida o Documento Portátil S1 e devolve uma cópia ao interessado, 

informando-o sobre qual o Centro de Saúde onde deve ser apresentado aquele Documento para 

proceder à respectiva inscrição como utente do SNS. 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

No RNU é inscrito como como Migrante Português/estrangeiro residente Seg. estrangeiro  

EFR é o SNS deverá ser emitida factura, deduzindo o valor da taxa moderadora paga pelo utente 

(Nota: o nosso sistema emite o valor total da fatura não dá para emitir só o valor da taxa moderadora) 

 Pensionistas que recebem uma pensão de outro Estado Membro e respetivo agregado familiar  3.

Estes Pensionistas, que residam em Portugal, têm de ser titulares do Documento Portátil S1 e procede-

se de forma igual ao ponto anterior. 
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DOCUMENTO PORTÁTIL S1 

(atestado de direito) 
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 Cidadãos não ativos nacionais de outros Estados-Membros que residam em Portugal 4.

Estes Cidadãos têm de comprovar a situação de não ativos e será o EM que lhes concede direitos na 

qualidade de não ativos. A Entidade Financeira Responsável é o SNS (são inscritos no RNU como - 

Migrante estrangeiro Residente Seg. Portugal).  

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

No RNU é inscrito como como Migrante estrangeiro Residente Seg. Portugal 

EFR é o SNS 

 Cidadãos de outros Estados-Membros que se encontrem em estada em Portugal (turistas, 5.
estudantes não residentes, ou pessoas noutra situação de estada temporária) 

Estes cidadãos para serem assistidos no SNS devem ser portadores do Cartão Europeu de Seguro de 

Doença ou do Certificado Provisório de Substituição do CESD que garante o acesso aos cuidados de 

saúde clinicamente necessários (deverá o utente ser identificado no RNU com o registo completo dos 

dados do CESD incluindo a validade que será independentemente do que consta no cartão de 90 dias). 

A EFR é a entidade competente que vem no CESD, (deverá ser emitida fatura para ser cobrada ao EM).  

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte ou documento de identificação 

  Cartão Europeu de Seguro de Doença 

  Certificado Provisório de Substituição 

  Morada do estrangeiro 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Utente tem de ser identificado no RNU com o registo completo dos dados do CESD 

A EFR é a entidade competente que vem no CESD 

Deverá ser emitida fatura para ser cobrada ao EM 

 

TIRAR FOTOCÓPIA do CESD ou CPS 

AUTORIZADA PELO UTENTE  

TIRAR FOTOCÓPIA dos 
RECIBOS DOS CUIDADOS DE 

SAÚDE PRESTADOS 
  

enviar no prazo máximo de 15 dias 
– ARS Prestações Indiretas  
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 Trabalhadores de outro Estado-Membro destacados não residentes 6.

Estes trabalhadores destacados em Portugal (tempo máximo 24 meses), têm acesso ao SNS, nas 

mesmas condições dos cidadãos nacionais, através do Cartão Europeu de Seguro de Doença ou 

Certificado Provisório de Substituição. 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Utente tem de ser identificado no RNU com o registo completo dos dados do CESD 

A EFR é a entidade competente que vem no CESD 

Deverá ser emitida fatura para ser cobrada ao EM 

 

 Cidadãos segurados de outro Estado-Membro que se deslocam a Portugal com o objetivo de 7.
receberem um tratamento previamente autorizado pelo Estado-Membro competente 

É necessário que a instituição competente do cidadão europeu emita o Documento Portátil S2, 

documento que atesta o direito deste cidadão a receber tratamento em Portugal. Com base neste 

documento, o cidadão europeu terá direito ao tratamento autorizado no Sistema de Saúde, em 

igualdade de tratamento com os cidadãos nacionais. 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

A EFR é a entidade competente pela emissão do S2 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

Restante faturação será emitida ao EM 

 

 Cidadãos que se encontrem em situação irregular 8.

Os Cidadãos que se encontrem em situação irregular e que acedem ao SNS para obtenção de cuidados 

de saúde fora das situações acima elencadas, as unidades prestadoras desses cuidados devem exigir a 

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

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

A EFR será o próprio considerado como terceiro pagador 
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MIGRANTES DOS ESTADOS-MEMBROS, ESPAÇO 

ECONOMICO EUROPEU E SUIÇA COM 

RESIDÊNCIA PERMANENTE EM PORTUGAL 

MIGRANTES DOS ESTADOS-MEMBROS, ESPAÇO 

ECONOMICO EUROPEU E SUIÇA EM SITUAÇÃO 

DE ESTADA TEMPORÁRIA/RESIDÊNCIA 

TEMPORARIA EM PORTUGAL 

SEM SISTEMA 

SEGURANÇA 

SOCIAL DO PAÍS 

DE ORIGEM 

RESIDENTE EM 

PORTUGAL 

PENSIONISTA OU 

TRABALHADOR 

NO ATIVO E 

AGREGADO 

FAMILIAR 

TITULARES DE 

FORMULÁRIO S1 

PORTADOR DO 

FORMULÁRIO 

S2 

CUIDADOS 

PROGRAMADOS 

PORTADOR DO 

CESD OU CPS 

 

TRABALHADOR 

DESTACADO 

POR UM 

PERIODO NÃO 

SUPERIOR A 

2 ANOS 

 

CERTIFICADO DE 

REGISTO NA 

CÂMARA 

MUNICIPAL DA 

AREA DE 

RESIDÊNCIA 

CERTIFICADO DE 

REGISTO NA 

CÂMARA 

MUNICIPAL DA 

ÁREA DE 

RESIDÊNCIA E 

VALIDAÇÃO DO 

S1 NA SS 

FORMULÁRIO 

S2 CESD OU CPS CESD OU CPS 

INSCRIÇÃO RNU 

MIGRANTE 

RESIDÊNTE COM 

SEG. PORTUGAL 

INSCRIÇÃO RNU 

MIGRANTE 

PORTUGUÊS / 

ESTRANGEIRO 

COM SEG. NO 

ESTRANGEIRO 

IDENTIFICAÇÃO 

NO RNU 

IDENTIFICAÇÃO 

NO RNU 

 

VALIDADE DO 

CARTÃO 

 90 DIAS 

IDENTIFICAÇÃO 

NO RNU 

 

VALIDADE DO 

CARTÃO 

 90 DIAS 

ENTIDADE 

FINANCEIRA 

RESPONSÁVEL  

SNS 

ENTIDADE 

FINANCEIRA 

RESPONSÁVEL  

SNS 

EFR 

É A ENTIDADE 

COMPETENTE 

PELA EMISSÃO 

DO 

FORMULARIO 

S2 

EFR 

É A ENTIDADE 

COMPETENTE 

PELA EMISSÃO 

DO CESD OU 

CPS 

EFR 

É A ENTIDADE 

COMPETENTE 

PELA EMISSÃO 

DO CESD OU 

CPS 

FATURAÇÃO AO EM DEVEDOR 
FATURAÇÃO AO EFR 

DO PAÍS DE ORIGEM 
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PAÍS TERCEIRO 

País Terceiro não pertence à União Europeia (UE). 

Países terceiros ao abrigo dos acordos de cooperação no domínio da saúde: Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa, Andorra, 

Quebec, Marrocos e Tunísia. 

Exemplos: 

 Andorra: AND/PT 3 

 Brasil: PB4/PTBR 13 

 Cabo Verde: CV/PT 6 

 Quebec: QUE/POR 4 

 Marrocos: MA/PT 4 

 Tunísia: TN/PT 6 

 

 

 

 

 Cidadão nacional de países terceiros em situação de estada temporária, beneficiários de acordo 1.

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 
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Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Formulário (AND/PT13) 

  Morada no estrangeiro 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 
 

 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Formulário (CVPT6) 

  Morada no estrangeiro 
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Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Declaração emitida pela embaixada 

  Morada no estrangeiro 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro (Cabo-Verde bolseiro) 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

 

Nota: O Bolseiro deve apresentar a declaração emitida pela embaixada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO EMITIDA PELA 

EMBAIXADA 
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Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  CPF (equivalente ao número fiscal português – 000.000.000-00) 

  Formulário (PB4/PTBR13) 

  Morada em Portugal 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO PB4 

CARTÃO DE CIDADÃO AO 

ABRIGO DE TRATADO 
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Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Formulário (QUEPOR4) 

  Morada no estrangeiro 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

 

 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Formulário (MA/PT4) 

  Morada no estrangeiro 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

 

 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Formulário (TNPT6) 

  Morada no estrangeiro 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 
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Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Credencial emitida pela DGS (CEDGS) 

  Morada nacional 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro (evacuados S. Tomé e Príncipe) 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Credencial emitida pela DGS (CEDGS) 

  Morada nacional 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro (evacuados S. Moçambique) 

O utente paga as taxas moderadoras em vigor 

 

 Cidadão nacional de país terceiro (com acordo) com título de residência ou visto de residência 2.

NOTA: O Decreto Regulamentar da Lei da Imigração Nº 11, Artº 63 «sem prejuízo do disposto no Artº 78º da Lei nº 23/2007 

de 4 de Julho, o direito de residência não caduca antes de decorridos seis meses sobre o termo de validade do Título a 

renovar», isto é, findo o prazo de validade do título de residência e caso o utente comprove que já pediu a sua renovação, o 

assistente técnico deve prolongar por uma período de 6 meses a validade do título expirado. 

 

 Cidadão Titular de Visto de Estada Temporária para Tratamentos Médicos (por conta própria) 3.

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Visto de Estada Temporária, para tratamentos médicos (Art.º 54 n.º 1 alínea a) 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga a totalidade dos cuidados prestados 
Não têm direito a taxas moderadoras, logo não se enquadram nas situações de isenção/dispensa das mesmas 

 

https://dre.pt/application/file/a/116378003
https://dre.pt/application/file/a/635722
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 Cidadão Titular de Visto de Estada Temporária para Tratamentos Médicos (ao abrigo dos Acordos 4.
de Cooperação no domínio da saúde, entre Portugal e os PALOP) 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Visto de Estada Temporária, para tratamentos médicos (Art.º 54 n.º 1 alínea a) 

  Documento da DGS que os identifica como cidadãos ao abrigo dos acordos referidos  

  Relatório médico do hospital de referência e guia de tratamento 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga as taxas moderadoras em vigor ou é isento/dispensa das mesmas 

 Acompanhamento de Familiar Titular de Visto de Estada Temporária para Tratamentos Médicos 5.
(Com ou Sem Acordo de Cooperação) 

Acompanhante de doente ao abrigo dos Acordos de Cooperação no domínio da saúde entre 
Portugal e os PALOP familiar dentro dos acordos de cooperação ou por contra própria 
Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Visto de Estada Temporária, para acompanhamento de familiar (Art.º 54 n.º 1 g) 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Os familiares com visto para acompanhamento pagam sempre os cuidados na totalidade.  
Não têm direito a taxas moderadoras, logo não se enquadram nas situações de isenção/dispensa das mesmas 

 

 Visto de Estada Temporária para Exercício de Atividade Profissional subordinada de carácter 6.
temporário 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Visto de Estada Temporária, para Exercício de Atividade Profissional subordinada de 
carácter temporário (Art.º 56) 

  Formulário/certificado que lhe dá direito a assistência médica ou medicamentosa, ou 
Número de Identificação da Segurança Social 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga as taxas moderadoras em vigor ou é isento/dispensa das mesmas 
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 Visto de Estada Temporária para Atividade de Investigação ou Altamente Qualificada 7.

A exercer uma atividade de investigação, uma atividade docente num estabelecimento de 
ensino superior ou uma atividade altamente qualificada  
Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Visto de Estada Temporária, para atividade de investigação, atividade docente ou 
atividade altamente qualificada (Art.º 57) 

  Formulário/certificado que lhe dá direito a assistência médica ou medicamentosa, ou 
Número de Identificação da Segurança Social 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga as taxas moderadoras em vigor ou é isento/dispensa das mesmas 
 

 Visto de Estada Temporária para Exercício de Atividade Desportiva Amadora, certificada pela 8.
respetiva Federação 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Visto de Estada Temporária, para exercício de atividade desportiva amadora (Art.º 54 
n.º 1 alínea e) 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga a totalidade dos cuidados prestados 
Não têm direito a taxas moderadoras, logo não se enquadram nas situações de isenção/dispensa das mesmas 

 

Nota: De acordo com o artigo n.º 54 n.º 1 alínea e), o Clube ou a Associação Desportiva são responsáveis pelo alojamento e 

cuidados de saúde. 

Para prolongar a sua estadia em Portugal, os titulares de Vistos de Curta Duração e Vistos de Estada 

Temporária/Vistos de Residência devem dirigir-se ao SEF para efetuar a sua prorrogação de 

permanência (renovação de visto). 

 Cidadão nacional de país terceiro – com NISS e NIF mas sem Titulo de Residência 9.

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  NISS (deve retirar-se o subsistema estrangeiro e colocar o NISS) 

  NIF 

  Comprovativo de morada nacional (Atestado da Junta de Freguesia) 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

EFR é o SNS o utente paga as taxas moderadoras em vigor ou é isento/dispensa das mesmas 
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 Cidadão nacional de país terceiro – com NISS e NIF e com Título de Residência 10.

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  NISS (deve retirar-se o subsistema estrangeiro e colocar o NISS) 

  NIF 

  Comprovativo de morada nacional (Atestado da Junta de Freguesia) 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição com NU

No RNU é inscrito como utente migrante português/estrangeiro residente seg. Portugal, uma 
vez que tem título de residência, NIF e NISS 

EFR é o SNS paga o valor da taxa moderadora em vigor ou é isento/dispensa das mesmas 

 

 

 



 31 

 

 Cidadão nacional de país terceiro – com PB4 e NIF e com Título de Residência 11.

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

 Passaporte 

 NISS (deve retirar-se o subsistema estrangeiro e colocar o NISS) 

 NIF 

 Comprovativo de morada nacional (Atestado da Junta de Freguesia)  

NISS (deve retirar-se o subsistema estrangeiro e colocar o NISS) 

Inscrição com NU 

No RNU é inscrito como utente migrante português/estrangeiro residente com seg. estrangeiro, 
uma vez que tem título de residência 

EFR é o SNS paga o valor da taxa moderadora em vigor ou é isento/dispensa das mesmas 
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 Mapa resumo de tipologia de inscrição de estrangeiros de países terceiros 12.

Situação do imigrante 
Tipo de 

inscrição 
Taxa moderadora 

Autorização de residência ou recibo 
comprovativo do SEF 

Com NU Acesso nas mesmas condições que o cidadão nacional 

Visto de Estada Temporária para 
tratamentos médicos com acordo 
(Art. 54º nº1 alínea a) da Lei 
nº29/2012) 

Esporádica 

Estão dispensados do pagamento de taxas 
moderadores se portadores do Relatório e Guia de 
Tratamento do Hospital de referência 
*A não apresentação de qualquer relatório confere o 
pagamento de taxa moderadora 

Visto de Estada Temporária para 
tratamentos médicos sem acordo 
(Art. 54º nº1 alínea a) da Lei 
nº29/2012) 

Esporádica Pagam na totalidade 

Visto de Estada Temporária para 
acompanhante de doente ao abrigo 
dos Acordos de Cooperação no 
domínio da Saúde entre Portugal e 
os PALOP (Art. 54º nº1 alínea a) da 
Lei nº29/2012) 

Esporádica Pagam na totalidade 

Visto de Estada Temporária para 
exercício de atividade profissional 
subordinada de carácter temporário 
(Art. 56º Lei nº29/2012) 

Esporádica 

* NISS e Formulário que dá direito a assistência 
médica e medicamentosa  
-Acesso aos cuidados de Saúde nos mesmos moldes 
que o cidadão nacional 
*Se for portador de Seguro de Saúde paga na 
totalidade e pede reembolso no país de origem 

Visto de Estada Temporária para 
atividade de investigação ou 
altamente qualificada (Art. 54º nº1 
alínea d) da Lei nº29/2012) 

Esporádica 

*NISS e Formulário que dá direito a assistência médica 
e medicamentosa 
-Acesso aos cuidados de Saúde nos mesmos moldes 
que o cidadão nacional 
*Se for portador de Seguro de Saúde paga na 
totalidade e pede reembolso no país de origem 

Visto de Estada Temporária para 
exercício de atividade desportiva 
amadora (Art. 54º nº1 alínea a) da 
Lei nº29/2012) 

Esporádica 

*Portador de formulário tem direito à assistência 
médica nos mesmos moldes que o cidadão nacional  
*Sem formulário pagam a totalidade dos cuidados de 
saúde 

Menores Irregulares há mais de 90 
dias 

Esporádica 

*Com subsistema estrangeiro  
*Com Portaria 995/2004 isentos de pagamento de 
taxas moderadoras nos mesmos moldes que o cidadão 
nacional  

Menores Irregulares há menos de 90 
dias em Portugal 

Esporádica 

*Com subsistema estrangeiro fica isento do 
pagamento das taxas moderadoras 
*Sem subsistema pagam os cuidados de saúde na 
totalidade. 

Cidadão estrangeiro com visto de 
residência caducado após 6 meses da 
validade 

Esporádica 
Se for portador de NISS, NIF e Atestado da J.F. paga a 
taxa moderadora nos mesmos moldes que o cidadão 
nacional. 
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 Cidadãos nacionais de países terceiros sem acordos com Portugal com autorização de residência; 1.

NISS e NIF 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Título de autorização de residência no território nacional, emitido pelo SEF, válido 

  NISS 

  NIF 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição com NU

No RNU é inscrito como “Estrangeiro Residente de País Sem Acordo Internacional.” 

O utente paga o valor da taxa moderadora em vigor  

 

 

 Cidadãos nacionais de países terceiros sem acordos com Portugal com autorização de residência; 2.

NIF; mas com EFR no estrangeiro 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Título de autorização de residência no território nacional, emitido pelo SEF, válido 

  NIF 

 EFR no estrangeiro  

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição com NU

No RNU é inscrito como “Estrangeiro Residente de País Sem acordo Internacional.” 

O utente paga o valor total dos cuidados prestados de acordo com a Tabela de Preços em vigor 
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(tem EFR estrangeira e não existe acordo com Portugal)  

 

 

 Cidadãos nacionais de países terceiros sem acordos com Portugal em estada temporária 3.

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

O utente paga o valor total dos cuidados prestados de acordo com a Tabela de Preços em vigor 
(a EFR será o próprio considerado como terceiro pagador)  

 

 Menores estrangeiros em situação irregular (que se encontram em território nacional há mais de 4.

90 dias) 

Para efetuar identificação no RNU deve o profissional informar os pais dos menores que têm de 

apresentar os seguintes documentos 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte 

  Credencial emitida pelo ACM (que deverá ser registada no campo subsistema estrangeiro) 

  Morada Nacional 

Inscrição no RNU é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica – sem NU

Subsistema estrangeiro (ao abrigo da Portaria 995/2004 – validade 2 anos 

O utente é isento das taxas moderadoras em vigor 
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Tal registo visa exclusivamente dotar o Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas da 

informação necessária que lhe permita, em articulação transversal com os serviços competentes da 

Administração Pública, acompanhar aqueles menores, assegurando o seu acesso aos cuidados de 

saúde e à educação pré-escolar e escolar, com os mesmos direitos que a lei atribui aos menores em 

situação regular no território nacional. 

 Cidadão estrangeiro que se encontram em território nacional há mais de 90 dias em situação 5.

irregular  

 

Cidadão estrangeiro que se encontram em território nacional 
há mais de 90 dias em situação irregular 

Apresentação do Passaporte e apresentação do Atestado da Junta de Freguesia 
a comprovar que se encontra em Portugal há mais de 90 dias. 

Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 da base III da Lei de Bases da Saúde, aos cidadãos estrangeiros 
que não sejam titulares de autorização de residência, poderão ser cobradas as despesas efectuadas, 

exceptuando a prestação de cuidados de saúde em situações que ponham em perigo a saúde pública. 

CREDENCIAL EMITIDA PELO ACM 

 

Assegurar o seu acesso aos 

cuidados de saúde e à educação 

pré-escolar e escolar 
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Os imigrantes que não sejam titulares de uma autorização de residência ou que se encontrem numa 

situação irregular face à legislação da imigração em vigor, têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde 

apresentando um documento da Junta de Freguesia da sua área de residência que certifique que se 

encontram a residir em Portugal há mais de noventa dias, conforme o disposto no artigo 34º do 

Decreto Lei nº135/99 de 22 de Abril. 

Artigo 34.º Atestados emitidos pelas juntas de freguesia 

1 - Os atestados de residência, vida e situação económica dos cidadãos, bem como os termos de 

identidade e justificação administrativa, passados pelas juntas de freguesia, nos termos das alíneas qq) 

e rr) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devem ser emitidos desde que 

qualquer dos membros do respetivo executivo ou da assembleia de freguesia tenha conhecimento 

direto dos factos a atestar, ou quando a sua prova seja feita por testemunho oral ou escrito de dois 

cidadãos eleitores recenseados na freguesia ou ainda por outro meio legalmente admissível. 

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.  

Despacho nº 25.360/2001 Beneficiam dos cuidados de saúde ao abrigo do as seguintes situações: 

CONFIGURAM SITUAÇÕES QUE PODEM COLOCAR EM PERIGO A SAÚDE PÚBLICA 

Cuidados de saúde urgentes e vitais; 

Doença transmissível que representem perigo ou ameaça para a saúde pública (tuberculose ou 
sida, por exemplo); 

Cuidados o âmbito de saúde materno-infantil e saúde reprodutiva, nomeadamente acesso a 
consultas de planeamento familiar, interrupção involuntária da gravidez, acompanhamento e 
vigilância da mulher durante a gravidez, parto e puerpério e cuidados de saúde prestados aos 
recém-nascidos; 

Cuidados de saúde a menores que se encontrem a residir em Portugal, nos termos definidos no 
Decreto-Lei nº 67/2004, de 25 de março. 

Vacinação (Programa Nacional de Vacinação em vigor); 
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 Estrangeiros irregulares há mais de 90 dias - Situações de Saúde Pública (Despacho nº 25.360) 6.

Situação 
Documentação a 
Apresentar 

RNU Subsistema 
Estrangeiro 

Tipo de Documento 

Isenções RNU 

Cuidados urgentes e 
vitais/Saúde pública 

Passaporte, 

Atestado de Residência 
da Junta de Freguesia 
(+90 dias) 

935 624- SNS/em 
situação irregular – Risco 
de Saúde Pública 

SDD – Sem documento 
de Direito 

Isenções no RNU  

Grávidas Irregulares 

Isenção RNU  

Código 1997 “Grávidas e 
Parturientes” 

Irregular com doença 
infetocontagiosa 
(Tuberculose) 

Isenção RNU  

Código “Tuberculose – 
Centro de Diagnóstico 
Pneumológico” 
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 Inscrição no RNU de refugiados e reinstalado é feita do seguinte modo: 

 Inscrição com NU

Código 1401 (Código 1401 -Requerente de Asilo e Refugiados, respetivos cônjuges, ou equiparados e 

descendentes diretos) 

O utente é isento das taxas moderadoras em vigor 

 

Inscrição no RNU de requerentes de asilo e recolocados é feita do seguinte modo: 

 Inscrição esporádica - sem NU

Código 1401 (Código 1401 -Requerente de Asilo e Refugiados, respetivos cônjuges, ou equiparados e 

descendentes diretos) 

O utente é isento das taxas moderadoras em vigor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

PROVISÓRIA DE ASILO 
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RECIBO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

RESIDÊNCIA PROVISÓRIA DE ASILO 
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DECLARAÇÃO COMPROVATIVA DE PEDIDO DE 

PROTEÇÃO INTERNACIONAL ASILO 

Validade 45 dias 
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Países 
Tipo de 

inscrição 

SUBSISTEMA 
ESTRANGEIRO 
(código RNU) 

Documento 
OBRIGATÓRIO 

DOCUMENTOS  
Para fazer Inscrição 

ANGOLA 

Morada 
Nacional 

935619 – EVACUADOS 
ANGOLA 

CEDGS 
PASSAPORTE + 

CREDENCIAL EMITIDA 
PELA DGS 

CABO VERDE 
935620 – EVACUADOS 

CABO VERDE 

GUINÉ-BISSAU 
935621 – EVACUADOS 

GUINÉ-BISSAU 

S. TOMÉ E 
PRINCÍPE 

935622 – EVACUADOS 
S. TOMÉ E PRINCÍPE 

MOÇAMBIQUE 
935623 – EVACUADOS 

MOÇAMBIQUE 

Credencial emitida pela DGS 
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Os cidadãos diplomatas sem cartão de identidade emitido pelo MNE têm uma inscrição esporádica 

(sem número de utente) e pagam o valor total dos cuidados que lhes forem prestados.

NÃO

OOO 

SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM 
AUTORIZAÇÃO DE 

RESIDÊNCIA 

Paga o valor total 
dos cuidados que lhe 
forem prestados 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

COM 
AUTORIZAÇÃO DE 

RESIDÊNCIA 

Inscrição 

COM NU 

SNS 

Direito às TM, 
dispensa ou isenção, 

em igualdade de 
circunstâncias com o 

cidadão nacional 

CARTÃO DE IDENTIDADE 

DIPLOMÁTICA  

Emitido pelo Ministério de 

Negócios Estrangeiros 

Documentos que deve apresentar no ato de inscrição no SNS 

  Passaporte  

  Cartão de identidade do Corpo Consular  

  Autorização de residência 

  Atestado da Junta de Freguesia 
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SIM 

NÃO

OOO 

SIM 

SIM 
NÃO

OOO 

SIM 

NÃO

OOO 

SIM SIM 

Cidadão 

portador de 

Título de 

Residência 

válido 

Visto de Residência 
 +  

Recibo do SEF 

Inscrição 

COM NU 

SNS 

SIM COM formulário de 

acordo entre Portugal 

e o país de origem 

No campo Subsistemas 
estrangeiros, selecionar 
o código correspondente 
ao documento de direito 

que apresenta 

Direito às TM, 
dispensa ou isenção, 

em igualdade de 
circunstâncias com o 

cidadão nacional 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

SEM formulário de 

acordo entre Portugal 

e o país de origem 
Morada estrangeira 

Paga o valor total 
dos cuidados de 
saúde prestados 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

NÃO

OOO 

Imigrante em 

Situação 

Irregular 

Cidadão encontra-se em 
Situação de Saúde 

Pública  

(ponto 7 da Circular nº12 de 
07/05/2009) 

MENOR de 18 anos 

Selecionar o código 
935625 – Menor em 

situação irregular. 
Fazer Registo de 

Menor num CNAIM 
ou num CLAIM 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

Em termos de 
pagamento, está em 

igualdade de 
circunstâncias com o 

cidadão nacional 
que se encontre na 

mesma situação  

Cidadão encontra-se em 
Situação de Saúde Pública 

(ponto 7 da Circular nº12 de 07/05/2009) 
MAIOR de 18 anos  

No campo 
subsistemas 
estrangeiros 

selecionar o código 
935624 SNS – Em 

situação irregular / 
Risco de Saúde 

Pública 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

Em termos de 
pagamento, está em 

igualdade de 
circunstâncias com o 

cidadão nacional 
que se encontre na 

mesma situação  

Cidadão NÃO se encontra em 
Situação de Saúde Pública 

(ponto 7 da Circular nº12 de 07/05/2009)  
Morada estrangeira 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

Paga o valor total 
dos cuidados de 
saúde prestados 

Cidadão requerente de 

asilo e recolocado 

Isentos de TM  
(código de isenção 1401) 

Inscrição 

SEM NU 

SNS 

Cidadãos com estatuto de 

refugiado e reinstalado 

Isentos de TM  
(código de isenção 1401) 

Inscrição 

COM NU 

SNS 

SIM 

SIM 

NÃO

OOO 

Cidadão em 

Estadia 

Temporária 

Direito às TM, 
dispensa ou isenção, 

em igualdade de 
circunstâncias com o 

cidadão nacional 

Há mais de 

90 dias em 

Portugal 
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DESIGNAÇÃO CÓDIGO DOCUMENTO A APRESENTAR 
RESPONSABILIDADE 
FINANCEIRA 

Nº DE IDENTIFICAÇÃO 

Residente com NU 935 610 Cartão de Utente SNS N.º de Utente 

Acordo – Brasil 935 612 Formulário PT/BR 4 SNS N.º ID no Formulário 

Convenção – Andorra 935 613 Formulário AND/PT 3 País origem N.º ID no Formulário 

Convenção – Cabo Verde 935 614 Formulário CV/19 País origem N.º ID no Formulário 

Convenção – Quebec 935 615 Formulário QUE/POR 4 País origem N.º ID no Formulário 

Convenção – Marrocos 935 616 Formulário MA/PT 4 País origem N.º ID no Formulário 

Convenção – Tunísia 935 617 Formulário TN/PT 6 País origem N.º ID no Formulário 

Convenção – Cabo Verde (Bolseiros) 935 618 Declaração emitida pela embaixada  SNS N.º ID no Formulário 

Evacuados -  Angola 935 619 Credencial emitida pela DGS SNS N.º ID na Credencial 

Evacuados - Cabo Verde 935 620 Credencial emitida pela DGS SNS N.º ID na Credencial 

Evacuados - Guiné Bissau 935 621 Credencial emitida pela DGS SNS N.º ID na Credencial 

Evacuados - S. Tomé e Príncipe 935 622 Credencial emitida pela DGS SNS N.º ID na Credencial 

Evacuados - Moçambique 935 623 Credencial emitida pela DGS SNS N.º ID na Credencial 

Em situação irregular – Cuidados urgentes e vitais 935 624 Não Aplicável SNS Não Aplicável 

Menor em situação irregular 935 625 Não Aplicável SNS Não Aplicável 

Requerente de asilo ou Estatuto de Refugiado 935 626 Declaração comprovativa da situação SNS N.º ID na Declaração 

Sem NU e sem convenção 935 627 Cartão do Seguro/Próprio Terceiro Pagador N.º de Beneficiário 

Nacionais da Noruega, Dinamarca e Reino Unido 935 628 Cartão de identificação pessoal SNS N.º de Identificação 



 46 

 

 

Consideramos importante falar sobre o conceito de integração dos cidadãos estrangeiros que se opõe 

à noção de assimilação. A assimilação é entendida como “[…] um processo que concebe as relações 

entre os migrantes e a sociedade de acolhimento na base de uma passagem unilateral (conformização) 

aos modelos de comportamento da sociedade de acolhimento, modelos esses que se impõem à 

personalidade do migrante e o obrigam a despojar-se de todo e qualquer elemento cultural próprio 

(desculturação e despersonalização) […]”. O conceito de integração, pelo contrário, pressupõe que 

“[…] através do diálogo, se processe o confronto e a troca, em pé de igualdade, dos valores, normas 

e os modelos de comportamento, quer por parte do imigrante, quer por parte da sociedade de 

acolhimento […]”. 

É facultado aos cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal, o acesso, em igualdade de 

tratamento aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, aos cuidados de saúde e de assistência 

medicamentosa, prestados pelas instituições e serviços que constituem o SNS. 

Numa sociedade cada vez mais multicultural, onde num mesmo espaço geográfico coexistem grupos 

étnicos culturalmente muito diversificados, é necessário para facilitar a sua integração ao nível do SNS 

e combater a barreira da língua. Essa é sem dúvida uma das principais barreiras que se verifica no 

atendimento de cidadãos estrangeiros. 

A Comunicação deriva das palavras latinas communis, communitas, communicare que significam pôr 

em comum, cooperar. Trata-se de uma forma de comunicação bilateral que pressupõe a troca 

recíproca de mensagens. Ora para que haja compreensão é necessário eliminar os fatores de ruído e 

na maioria dos casos, os cidadãos estrangeiros de países terceiros não sabem português (a não ser os 

oriundos dos PALOP) tornando-se difícil a comunicação. Nesse sentido criaram-se algumas soluções. 

Serviço de Tradução Telefónica  

O ACM criou o Serviço de Tradução Telefónica para ajudar a ultrapassar a barreira da língua, uma das 

grandes dificuldades sentidas pelos imigrantes na sua relação com os serviços em Portugal. 

O STT oferece uma bolsa com 60 tradutores/intérpretes que dominam, perfeitamente, para além do 

Português, um ou mais idiomas, e dirige-se a todos os interlocutores portugueses/ estrangeiros que 

precisam de comunicar com estrangeiros e cidadãos/entidades portuguesas. 

Este serviço coloca em conferência telefónica, o técnico da instituição prestadora de serviços, um 

tradutor e o imigrante. 

O serviço está disponível, para as entidades e/ou utilizadores, todos os dias úteis, entre as 09:00h e as 

19:00h. 

Serviço de Tradução Telefónica - Linha de Apoio ao Migrante 

Rede Fixa (sem custos) Rede móvel (custo de chamada local) 

808 257 257 218 106 191 



  

 

Modo de Funcionamento do STT 

1. A entidade/O cidadão entra em contacto com a Linha de Apoio a Migrantes e solicita acesso ao 
Serviço de Tradução Telefónica. 

2. A chamada é de imediato transferida para o operador do STT, que solicita as seguintes 
informações: 

 Nome da instituição/ serviço (se for o caso); 

 Nome do cliente; 

 Telefone do cliente; 

 Idioma requerido; 

 Data e hora pretendida para o Serviço de Tradução Telefónica (caso não se trate de uma 
tradução imediata). 

3. O operador recebe a chamada e, com base no pedido da entidade/cidadão, consulta a bolsa de 
tradutores neste âmbito: 

Se o pedido requerer o serviço de imediato: 

 Se houver disponibilidade de tradutor, é estabelecida a ligação, colocando em conferência 
telefónica o tradutor e a entidade/cidadão; 

 Se não houver disponibilidade de tradutor, o operador agenda o serviço para uma hora 
compatível com a disponibilidade da bolsa de tradutores, adiando-se assim o serviço para essa 
hora; 

 Se o pedido for para agendar, é verificada a disponibilidade da bolsa de tradutores e é efetuado 
o agendamento. Na hora agendada, a entidade/cidadão liga, o operador coloca-o em espera, 
contacta o tradutor e cria uma conferência entre ambos; 

4. O operador do STT mantém-se em linha até ao final da conferência, garantindo a boa execução do 
serviço. 

5. No final da conferência o operador faz um breve questionário de qualidade ao cliente. É 
importante salientar que tanto o Operador como os Tradutores encontram-se obrigados à estrita 
observância do segredo profissional, não podendo divulgar a quem quer que seja qualquer 
informação obtida no decorrer da tradução, conforme carta de ética subscrita pelos próprios. 

 

Apesar da existência desta linha há ainda um longo percurso a percorrer, uma vez que pode não haver 

disponibilidade por parte do tradutor e ser necessário por parte do SNS conseguir dar uma resposta 

imediata aos problemas colocados pelo cidadão estrangeiro. 

Uma outra solução poderia passar pelo recurso a mediadores interculturais para prestação de serviços 

no SNS sobretudo em regiões com elevada percentagem de população imigrante (caso do Algarve) em 

articulação com outros organismos públicos. O recurso a estes mediadores pode facilitar a 

comunicação entre profissionais e utentes de origem cultural diferente. 

"A Mediação Intercultural é um mecanismo fundamental para envolver protagonistas locais na 

capacitação das comunidades para o acesso aos serviços públicos e privados, para a melhoria das suas 

condições de vida, para a promoção da sua integração e para o aprofundamento de relações sociais 

positivas em contextos multiculturais". 

A Lei n.º 105/2001 de 31 de agosto estabelece o estatuto legal do mediador sociocultural. No artº 1 

alínea 2) o mediador sociocultural exerce as respetivas funções, designadamente, em escolas, 

https://dre.pt/application/file/a/632077
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instituições de segurança social, instituições de saúde, no SEF, no Instituto de Reinserção Social, nas 

autarquias locais e nos serviços e organismos públicos em que o exercício das suas funções se vier a 

revelar necessário. 

Uma vez que ainda não existem mediadores no SNS, poderia ser solicitado ao utente que trouxesse um 

tradutor (alguém seu conhecido que já esteja a residir em Portugal há algum tempo e domine a língua 

portuguesa) para servir como facilitador no diálogo entre utente e os diversos profissionais. 

Por outro lado, deveria apostar-se na formação dos profissionais na língua inglesa (língua 

internacional) que apesar de tudo vai facilitando e ajudando a ultrapassar alguns obstáculos na 

comunicação. É urgente face a esta realidade desenvolver nas pessoas, nos organismos e na 

sociedade, a capacidade de resiliência – de resistência à adversidade. 

A adaptação a condições adversas com que os profissionais se deparam no seu dia-a-dia, adversidades 

que são sobretudo notórias na integração dos imigrantes e das etnias no SNS, pressupõe que estes 

estejam preparados o melhor possivel nomedamente para esta barreira da comunicação. 

Propõe-se a criação de um Flyer em diversas línguas sobre as condições de acesso ao SNS por parte 

dos cidadãos estrangeiros e proceder à sua divulgação ao nível dos ACES, junto aos consulados, SEF, 

Juntas de Freguesia e Câmaras (Organismos mais procurados pelos cidadãos estrangeiros) facilitando 

desta forma a comunicação e a rapidez de resposta por parte dos serviços. Deste modo, combater-se-

ia a falta de informação (e por vezes informação contraditória), sobre quais os documentos 

necessários para efetuarem as inscrições no SNS, bem como o tipo de inscrição a que têm direito. 

Ser facultada uma informação detalhada no site da ARS sobre os documentos que os cidadãos 

estrangeiros devem trazer na altura da inscrição no SNS (por nacionalidades) e tipo de inscrições a que 

têm direito (em diferentes línguas). Esta informação pode ser facilitadora no ato de inscrição do utente 

no SNS. 
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Este manual encerra com a legislação que regulamenta as inscrições dos cidadãos no SNS. 

O Despacho n.º 1774-A/2017 define as regras de organização e os mecanismos de gestão referentes 

ao RNU, bem como estabelece os critérios e os procedimentos de organização e atualização das listas 

de utentes nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e nas suas unidades funcionais. 

REGISTO NACIONAL DE UTENTES (RNU): é a base de dados nacional que agrega e identifica de forma 

clara e unívoca os utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

 Legislação Geral Portuguesa a)

De acordo com a Legislação Geral Portuguesa, artigo 64º, nº 3 alínea a) da Constituição da República, 

“[…] incumbe prioritariamente ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de 

reabilitação […] “ 

LEI DE BASES DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - Lei 48/90, de 24 de agosto, Base II nº1, alínea b “[…] 

é objetivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, seja qual 

for a sua condição económica e onde quer que vivam […] “ 

A lei nº 93/2017 de 23 de agosto, artigo 4º alínea e), estabelece o regime jurídico da prevenção, da 

proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, 

ascendência e território de origem. 

Acrescente-se que “[…] consideram-se práticas discriminatórias a recusa ou limitação de acesso aos 

cuidados de saúde prestados em estabelecimentos de saúde públicos ou privados […] “. 

No Código Penal, artigo 200º, nº 1, está contemplado que “[…] quem, em caso de grave necessidade 

provocada por desastre, acidente, calamidade pública ou situação de perigo comum que ponha em 

perigo a vida, a integridade física…deixar de prestar auxilio necessário ao afastamento do perigo, 

seja por ação pessoal, ou seja promovendo o socorro, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com 

pena de multa até 120 dias […]“. 

Lei nº 37/2006 de 9 de agosto: Cidadãos Comunitários e seus Familiares - Regula o exercício da livre 

circulação e residência dos cidadãos da UE e dos membros das suas famílias em território nacional. 

A Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto, procedeu à quinta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

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

território nacional… bem como introduziu novos regimes na concessão de vistos e autorizações de 

residência. 

Lei nº 29/2012 de 9 de agosto: Cidadãos Titulares de Visto de Estada Temporária - Primeira alteração 

à Lei nº 23/2007 de 4 de julho 
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 Os cidadãos naturais dos Estados-Membro da União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suiça  b)

Estão abrangidos pela seguinte legislação: 

 Decisão S1, de 12 de junho de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia -Relativa ao Cartão Europeu de Seguro de 

Doença; 

 Decisão S2, de 12 de junho de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia - Características técnicas do Cartão Europeu 

de Seguro de Doença; 

 Decisão S3, de 12 de junho de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia - Define as prestações abrangidas pelos 

artigos 19º, nº1, e 27º, nº1, do Regulamento (CE) nº 883/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e pelo artigo 25º, nº3, do Regulamento (CE) nº 987/2009; 

 Decisão S4, de 2 de Outubro de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia - Procedimentos de reembolso para a 

aplicação dos artigos 35º e 41º do Regulamento (CE) nº 883/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho; 

 Decisão S5, de 2 de Outubro de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia - Interpretação do conceito “de prestações 

em espécie” tal como definido no artigo 1º, alínea v-A), do Regulamento (CE) nº 883/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, em caso de doença ou maternidade nos termos dos artigos 

17º, 19º, 20º, 22º, 24º,nº1, 25º,26º,27º,nº1,3,4 e 5,28º,34º e 36º,nº1 e 2, do Regulamento (CE) 

nº 883/2004 e ao cálculo dos montantes a reembolsar nos termos dos artigos 62º,63º e 64º do 

Regulamento (CE) nº 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho; 

 Decisão S6, de 22 de dezembro de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia - Inscrição no Estado-Membro de 

residência, nos termos do artigo 24º do Regulamento (CE) nº 987/2009 e à elaboração dos 

inventários previstos no artigo 64º, nº4, do Regulamento (CE) nº 987/2009; 

 Decisão S7, de 22 de dezembro de 2009, da Comissão Administrativa para a Coordenação dos 

Sistemas de Segurança Social da Comissão Europeia - Transição dos Regulamentos (CEE) nº 

1408/71 e (CEE) nº 574/72 para os Regulamentos (CE) nº 883/2004 e (CE) nº 987/2009 e 

aplicação dos procedimentos de reembolso. 

 Convenções internacionais/Acordos de Cooperação celebrados por Portugal que abrangem a c)
proteção na doença e maternidade: 

Os cidadãos naturais de países terceiros estabeleceram acordos e convenções com Portugal 

abrangendo a proteção na doença e maternidade pelo Serviço Nacional de Saúde, tal como 

regulamentado pela Lei de Bases da Saúde – Lei n.º 48/90. 

 

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisao%20S1.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisao%20S2.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisao%20S3.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisao%20S4.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisao%20S5.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisão%20S6.pdf
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/decisao%20S7.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/57483775/201906170945/indice
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Nos termos dos respetivos acordos foram celebradas: 

Convenções e Acordos de cooperação internacional com Estados terceiros ao EEE e Suíça 

Estado Diploma 

Andorra 
Decreto nº 12/90 de 2 de maio – Convenção sobre segurança social entre a 
República Portuguesa e o Principado de Andorra e Acordo Administrativo  

Angola Decreto nº 32/2004 de29 de outubro – Convenção sobre segurança social 

Argentina Decreto nº 10/2009 de 3 de abril – Convenção sobre Segurança Social 

Brasil 

Decreto do Presidente da República nº 67/94 de 27 de Agosto – Acordo sobre 
segurança social ou seguridade social entre a República Portuguesa e o Brasil, 
atualizado pela Resolução da Assembleia da República nº6/2009 de 26 de 
Fevereiro 

Cabo Verde Decreto nº 2/2005 de 4 de fevereiro – Convenção sobre segurança social  

Canadá 
Província do 
Quebec 

Decreto nº 61/91 de 5 de dezembro – Acordo administrativo relativo ao ajuste 
complementar em matéria de segurança social. 

Marrocos 
Decreto nº 27/99 de 23 de julho – Convenção sobre segurança social entre a 
República Portuguesa e o Reino de Marrocos 

Reino Unido – 
Ilhas do Canal 

Decreto nº 16/79 de 14 de fevereiro – Convenção sobre segurança social 
entre a República Portuguesa e o Reino Unido 
(Deve ser apresentado o CESD, Circular Informativa nº 04/DAISS/2008, de 
27/06/2008). 

Tunísia 
Resolução da Assembleia da República nº 29/2009 de 17 de abril – Convenção 
sobre Segurança Social 

 

Acordos multilaterais sobre segurança social nos ramos da doença e maternidade 

PALOP Diploma 

Angola 

Decreto do Governo nº 39/84 de 18 de julho – Acordo no Domínio da Saúde 
Decreto nº 29/91 de 19 de abril -Acordo no Domínio da Educação, do Ensino, 
da Investigação Científica e da formação de quadros. 

Cabo Verde 

Decreto nº 24/77 de 3 de março – Acordo no domínio da Saúde 
Decreto nº 129/80 de 18 de novembro – Protocolo adicional ao Acordo no 
domínio da saúde  
Decreto nº 2/2005 de 04 de fevereiro – Convenção sobre Segurança Social 
entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde 

Guiné-Bissau Decreto nº 44/92 de 21 de outubro – Acordo no domínio da Saúde 

Moçambique Decreto do Governo nº 35/84 de 12 de julho – Acordo no domínio da Saúde 

S. Tomé e 
Príncipe 

Decreto nº 25/77 de 3 de março -Acordo no Domínio da Saúde  

 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Convencao_Andorra_1990.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Convencao_Andorra_1990.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/dec_32_2004.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Dec_10_2009.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Resolucao_6_2009_acordo.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Resolucao_6_2009_acordo.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Resolucao_6_2009_acordo.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Resolucao_6_2009_acordo.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/dec_2_2005_cabo_verde.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Saude_portugal_quebecDec61_91.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Saude_portugal_quebecDec61_91.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/dec_lei_27_1999_marrocos.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/dec_lei_27_1999_marrocos.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/reino-unido_dec16_1979.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/reino-unido_dec16_1979.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Circ_Inf_-n_04_DAISS_2008_-27_de_Junho_de_2008_CESD_UK.pdf
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Circ_Inf_-n_04_DAISS_2008_-27_de_Junho_de_2008_CESD_UK.pdf
https://dre.pt/application/file/a/603822
https://dre.pt/application/file/a/603822
https://dre.pt/application/file/a/385893
https://dre.pt/application/file/a/385893
https://dre.pt/application/file/a/496060
https://dre.pt/application/file/a/496060
https://dre.pt/application/file/a/140689
https://dre.pt/application/file/a/140689
https://dre.pt/application/file/a/458277
https://dre.pt/application/file/a/458277
https://dre.pt/application/file/a/618860
https://dre.pt/application/file/a/618860
https://dre.pt/application/file/a/221397
https://dre.pt/application/file/a/385957
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115530796/201807060100/73545599/diploma/indice
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 Outra legislação de apoio - Documentos de referência: d)

 Circular Normativa nº 4 DCI de 16/04/2004 – Normas gerais de encaminhamento e assistência a 

doentes oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) ao abrigo dos 

Acordos de Cooperação no domínio da saúde. 

 Circular Informativa nº 15/DQS/DMD, de 22/04/2010 Serviço de tradução telefónica de apoio a 

cidadãos estrangeiros  

 Assistência médica a requerentes de Asilo: e)

 Portaria nº 30/2001 de 17 de janeiro 

 Circular Informativa da Direcção-Geral da Saúde nº 2/DSPCS de 8/2/2001 

 Circular Informativa da Direcção-Geral da Saúde nº34/DSPCS de 11/7/2003 

  

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/mobilidade-de-doentes/acesso-cuidados-de-saude-acordos-bilaterais/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/mobilidade-de-doentes/acesso-cuidados-de-saude-acordos-bilaterais/
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/mobilidade-de-doentes/acesso-cuidados-de-saude-acordos-bilaterais/
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-15dqsdmd-de-22042010.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-15dqsdmd-de-22042010.aspx
https://dre.pt/application/file/a/338567
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiemfPezKfjAhV78eAKHfMgCQoQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fdirectrizes-da-dgs%2Forientacoes-e-circulares-informativas%2Fcircular-informativa-n-12dqsdmd-de-07052009-pdf.aspx&usg=AOvVaw3KOzUlbE0nP4JfSZAQuV9a
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-65dspcs-de-26112004.aspx
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