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APRESENTAÇÃO 

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) é um serviço central do Ministério da 

Saúde (MS), integrado na administração direta do Estado, que tem por missão auditar, 

inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde. As ações de 

fiscalização representam uma área menos conhecida da atividade da IGAS, à qual 

pretendemos atribuir mais relevância. 

A fiscalização realizada pela IGAS tem como finalidade proporcionar aos cidadãos a 

integridade e a qualidade na atividade e da prestação dos cuidados de saúde, fazendo 

respeitar as normas legais e os requisitos técnicos aplicáveis ao exercício dessas 

atividades. Ao mesmo tempo, as ações de fiscalização ajudarão também os gestores das 

entidades fiscalizadas e os profissionais que nelas trabalham a compreender a importância 

das exigências do quadro legal e a realizar melhorias na gestão organizacional e no 

funcionamento dessas entidades. Trata-se, por isso, de uma orientação para o cidadão, 

realizada em parcerias com os prestadores de cuidados de saúde. 

Com este balanço da atividade de fiscalização da IGAS, queremos dar a conhecer aos 

profissionais e ao público em geral esta nossa área de intervenção. A nossa estratégia inclui 

o trabalho colaborativo como forma de melhorar os serviços que prestamos, partilhar o 

conhecimento que geramos e aperfeiçoar as metodologias que utilizamos. A IGAS pretende 

ser reconhecida como uma organização flexível capaz de antecipar desafios do futuro, com 

impacto na melhoria da gestão do sistema de saúde e no cumprimento do direito dos 

cidadãos à proteção da saúde. Esta é a nossa visão para os próximos três anos. Para isso 

iremos apostar no envolvimento de outros intervenientes no sistema de saúde, públicos, 

privados, não-governamentais e também dos cidadãos. A fiscalização da IGAS é uma forma 

de assegurar às pessoas uma prestação de serviços de saúde com segurança e qualidade, 

seja no Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer no âmbito mais alargado do sistema de 

saúde. A cocriação de conhecimento e soluções para esse desafio é uma das apostas que 

desenvolveremos nos próximos passos da estratégia em curso. Todos podem falar 

connosco e apresentar as suas sugestões. No sítio da IGAS na Internet podem fazê-lo com 

simplicidade através da funcionalidade “Fale Connosco”. A colaboração é um dos valores 

que elegemos, a par da imparcialidade, da qualidade, da inovação e da credibilidade. 

Este balanço é também uma forma de aumentar a transparência sobre o que fazemos e 

como o fazemos. 

Carlos Caeiro carapeto 

Inspetor-Geral 
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AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA IGAS 

Ações de fiscalização 

As ações de fiscalização são planeadas anualmente no âmbito da elaboração dos 

instrumentos de gestão da IGAS. A condução deste tipo de ações é da responsabilidade da 

Equipa Multidisciplinar para a Qualidade e Direitos dos Cidadãos (EMQD). 

Para cada área objeto de fiscalização é elaborado um guião, que os inspetores utilizam na 

realização das respetivas ações de fiscalização, de forma presencial. Em regra, estas ações 

são realizadas por uma equipa de dois inspetores. Após a recolha de evidências, os 

inspetores elaboram um relatório preliminar, com recomendações, que é enviado á entidade 

fiscalizada para contraditório. Após a análise deste contraditório, a equipa de inspetores 

elabora o relatório final da fiscalização. Nos casos em que existam e sejam recolhidas 

evidências de infrações puníveis com uma sanção pecuniária é aberto um processo de 

contraordenação. No final deste processo pode haver lugar à aplicação de uma coima. 

Competências gerais de fiscalização 

A verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações 

aplicáveis, bem como a qualidade dos serviços prestados, por qualquer entidade ou 

profissional, no domínio das atividades em saúde, é realizada, entre outras formas, através 

de ações de fiscalização. Compete ao inspetor-geral ordenar e decidir a realização destas 

ações de fiscalização (alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de 

fevereiro, que aprovou a orgânica da IGAS) e “determinar a realização de ações de 

fiscalização e de investigação e a instauração e instrução de processos de contraordenação 

cuja competência seja legalmente atribuída à IGAS, bem como aplicar as respetivas 

sanções” (alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 33/2012). 

Para além destas atribuições e competências, são ainda atribuídas à IGAS, por outros 

diplomas legais, competências de atuação que podem, entre outras formas, ser realizadas 

através de ações de fiscalização. 

Fiscalização do acesso a cuidados e prestações em saúde 

No âmbito das competências que detém, a IGAS efetuou ações de fiscalização aos 

relatórios circunstanciados sobre o acesso aos cuidados de saúde prestados e tempos de 

espera, visando a verificação do cumprimento do direito dos utentes dos serviços de saúde 

a serem informados pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a sua situação, as 

alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado, sendo que tal 

informação deve ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e inteligível. 
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Fiscalização das condições para o exercício da atividade 

A IGAS tem desenvolvido ações de fiscalização que visam a verificação do cumprimento 

dos requisitos que regulam a organização e o funcionamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde , onde se incluem as que têm por objeto a avaliação do 

exercício de atividades próprias das profissões de técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica por profissionais não habilitados. 

Fiscalização dos cuidados de saúde oral 

Considerando as competências gerais de fiscalização acima enunciadas, a IGAS tem 

realizado diversas ações nos cuidados de saúde oral, visando a verificação do cumprimento 

das disposições legais e regulamentares e das orientações aplicáveis, bem como a 

qualidade dos serviços prestados, incluindo no âmbito do “Cheque Dentista” e no combate 

ao exercício ilegal, em parceria com a Ordem dos Médicos Dentistas, entidade com quem 

celebrou um Protocolo de Colaboração que prevê a partilha de informação de dados e de 

conhecimentos técnico-científicos, assim como a existência de pontos de contacto 

privilegiados para agilizarem a atuação em áreas transversais. De referir que para além dos 

peritos de medicina dentária, estas ações de fiscalização contam com a participação das 

autoridades de saúde enquanto peritos de saúde pública, relevantes para, nomeadamente 

determinarem a suspensão ou encerramento de atividades em caso de risco grave para a 

saúde pública. 

Fiscalização das dependências e comportamentos aditivos 

Uma das atribuições específicas da IGAS é a realização de “ações de fiscalização às 

unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, na área das 

dependências e comportamentos aditivos” (alínea e), do n.º 2, do artigo 2.º, do Decreto-Lei 

n.º 33/2012). 

Fiscalização da gestão de resíduos hospitalares 

A fiscalização da gestão de resíduos hospitalares tem como objetivo a verificação do 

cumprimento dos requisitos técnicos e legais aplicáveis a esta matéria em unidades de 

prestação de cuidados de saúde, de natureza pública, privada e social, designadamente nas 

operações de triagem e de armazenamento de resíduos, com diferentes origens, e os 

respetivos circuitos, no local de produção, antes do envio para o destino final de eliminação 

ou valorização. 

Esta fiscalização procura também verificar o nível de conhecimentos, as atitudes e as 

práticas das pessoas, bem como a informação existente sobre o cumprimento das normas 

para a gestão de resíduos. 
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Estas intervenções de fiscalização são, em regra, realizadas em parceria com a Inspeção-

Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). 

Fiscalização das incompatibilidades 

O Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro, estabelece o regime jurídico das 

incompatibilidades dos membros das comissões, de grupos de trabalho, de júris de 

procedimentos pré-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos júris, ou que 

participam na escolha, avaliação, emissão de normas e orientações de caráter clínico, 

elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo médico no âmbito 

dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua 

natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do Ministério da Saúde. 

A IGAS é a entidade competente para assegurar a fiscalização do cumprimento das 

disposições deste diploma, a instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das 

sanções. 

Fiscalização da procriação medicamente assistida 

A fiscalização de centros públicos e privados no âmbito da procriação medicamente 

assistida tem enquadramento nas competências atribuídas pela Lei n.º 12/2009, de 26 de 

março (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 1/2015, de 8 de janeiro, e pela Lei n.º 

99/2017, de 25 de agosto), que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança 

relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, 

distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana (n.º 7, do artigo 6.º e o n.º 2, 

do artigo 13.º). Nesta matéria, a IGAS é ainda a entidade competente para instruir os 

respetivos processos de contraordenação” (n.º 3, do artigo 30.º). O Decreto Regulamentar 

n.º 6/2016, de 29 de dezembro, que regulamenta a procriação medicamente assistida 

(PMA), prevê no n,º 1, do artigo 13.º, que a IGAS realização “auditorias, inspeções e 

fiscalizações aos centros públicos e privados que ministrem técnicas de PMA”, em 

articulação com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA). Para 

o efeito, a IGAS celebrou um protocolo com CNPMA, em 12 de setembro de 2018, que fixa 

os termos da formação específica, inicial e permanente, dos inspetores da IGAS, bem como 

da realização das ações de inspeção e fiscalização que são realizadas. 

Fiscalização das terapêuticas não convencionais 

A Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro (alterada pela Lei n.º 1/2017, de 16 de janeiro), que 

regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das 

atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais, atribui à IGAS competências de 

fiscalização e controlo “relativamente à verificação do cumprimento das disposições legais e 

regulamentares e das orientações aplicáveis, bem como da qualidade dos serviços 
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prestados, através da realização de ações de auditoria, inspeção e fiscalização” (n.º 1 e 

alínea f), do n.º 2, do artigo 12.º). Nos termos do artigo 15.º desta lei, compete ainda à IGAS 

“a instrução e decisão dos processos de contraordenação instaurados no âmbito da 

presente lei, devendo ser-lhe remetidos quaisquer autos de notícia quando levantados por 

outras entidades”. 

Fiscalização na área da interrupção voluntária da gravidez 

A Portaria n.º 741-A/2007 de 21 de Junho, que regulamenta a Lei n.º 16/2007, de 17 de abril 

(Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez), no seu art.º 23.º, 

atribuiu à IGAS a realização de auditorias, de inspeções e de fiscalizações aos 

estabelecimentos de saúde oficialmente reconhecidos onde se realize interrupção da 

gravidez. 
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BALANÇO DA ATIVIDADE DAS 

FISCALIZAÇÕES NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Nos últimos três anos, a IGAS instaurou 117 processos de fiscalização (27 em 2018, 53 em 

2019 e 37 em 2020). 

Processos de Fiscalização Instaurados (2018-2020) 

 

A maioria destes processos foi instaurada nas áreas das terapias não convencionais 

(28,4%), das incompatibilidades (22,4%) e da procriação medicamente assistida (19,8%). 

Nos últimos três anos, a IGAS produziu 100 relatórios de processos de fiscalização, a 

maioria dos quais nas áreas das TNC (33%), da PMA (21%) e da acumulação de funções, 

incompatibilidades e impedimentos (16%). 
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Áreas de Incidência dos Processos de Fiscalização Instaurados (2018-2020) 

 

Áreas de Incidência dos Processos de Fiscalização Instaurados (2018-2020) 

Áreas de fiscalização 2018 2019 2020 Total 

Acesso a Cuidados e Prestações em Saúde 1  4 
 

5 

Condições para o Exercício da Atividade 
  

4 4 

Cuidados de Saúde Oral 
  

2 2 

Dependência e Comportamentos Aditivos 
 

10 7 17 

Gestão do Ambiente 6 
  

6 

Incompatibilidades 10 10 6 26 

Interrupção Voluntária da Gravidez 
 

1 
 

1 

Procriação Medicamente Assistida 1 13 9 23 

Terapêuticas Não Convencionais 9 15 9 33 

Total 27 53 37 117 
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Áreas de Incidência dos Processos de Fiscalização Relatados (2018-2020) 

 

Áreas de Incidência dos Processos de Fiscalização Relatados (2018-2020) 

Áreas de fiscalização 2018 2019 2020 Total 

Acesso a Cuidados e Prestações em Saúde 1 4 
 

5 

Condições para o Exercício da Atividade 
  

2 2 

Cuidados Continuados 2 
  

2 

Cuidados de Saúde Oral 1 
 

1 2 

Dependência e Comportamentos Aditivos 
 

1 3 4 

Gestão do Ambiente 4 2 
 

6 

Incompatibilidades 6 6 
 

12 

Interrupção Voluntária da Gravidez 
 

1 
 

1 

Procriação Medicamente Assistida 5 8 2 15 

Terapêuticas Não Convencionais 9 17 7 33 

Total 28 39 15 82 
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES POR ÁREA DE 

FISCALIZAÇÃO 

Considerando a legislação em vigor e as boas práticas vigentes, nas ações de fiscalização 

realizadas foram formuladas diversas recomendações. 

Recomendações no acesso a cuidados e prestações em saúde 

 Afixar em locais de fácil acesso e visibilidade a Carta dos Direitos de Acesso. 

 Afixar, em locais de fácil acesso e consulta pelo utente, informação atualizada relativa 

aos tempos máximos de resposta garantidos por patologia ou grupos de patologias, para 

os diversos tipos de prestações. 

 Prestar informação ao utente no ato de marcação, mediante registo ou impresso próprio, 

sobre o tempo máximo de resposta garantido para prestação dos cuidados de saúde de 

que necessita. 

 Disponibilizar, no sítio da Internet da entidade, informação atualizada sobre os tempos 

máximos de resposta garantidos nas diversas modalidades de prestação de cuidados de 

saúde. 

 Publicar e divulgar, até 31 de março de cada ano, um relatório circunstanciado sobre o 

acesso aos cuidados de saúde que prestam. 

Recomendações nas condições para o exercício da atividade 

 Adequar e atribuir as funções dos trabalhadores de acordo com as suas competências e 

qualificações profissionais, impedindo que os equipamentos com fins de diagnóstico 

sejam manuseados por colaboradores sem a formação técnica adequada. 

 Manter em arquivo, devidamente organizado e atualizado, a documentação legalmente 

exigida na lei, de acordo com o estabelecido nas portarias regulamentadoras das 

atividades em diversas tipologias, permitindo, nomeadamente, prestar informação às 

entidades fiscalizadoras em tempo oportuno. 

 Proceder à revisão do arquivo relativamente às cédulas profissionais com validade 

expirada ou desatualizadas, devendo igualmente ser implementado um procedimento 

que garanta a sua atualização permanente, de acordo com as melhores práticas 

organizacionais. 

 Proceder à revisão e atualização do regulamento interno no que respeita à identificação 

do corpo clínico, colaboradores e normas de funcionamento. 
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Recomendações nos cuidados de saúde oral 

 Proceder à elaboração de manual de procedimentos radiológicos divulgando o mesmo 

pelos trabalhadores. 

 Manter contratado um seguro de responsabilidade civil e de atividade subjacente ao 

estabelecimento. 

 Manter em arquivo, devidamente organizado e atualizado, a documentação referente ao 

estabelecimento. 

 Definir os cargos e funções dos trabalhadores, designadamente no regulamento interno, e 

divulgar internamente os documentos e demais procedimentos da clínica. 

 Manter atualizada a listagem dos recursos humanos e o respetivo arquivo de cédulas 

profissionais igualmente atualizadas. 

 Proceder à adequada identificação de todos os setores das instalações. 

 Adotar um revestimento adequado das paredes e superfícies que permitam a sua 

lavagem, devendo existir o cuidado adequado na higienização dos espaços.  

 Implementar condições de temperatura que propiciem conforto e eficiência energética, 

bem como renovação de ar.  

 Implementar um circuito marcha em frente no setor de desinfeção e esterilização, com 

colocação de uma divisória entre a zona suja e a aona limpa, bem como datar as 

mangas com material esterilizado. 

 Providenciar o distanciamento entre tomadas e pontos de água e o isolamento dos fios 

elétricos das cadeiras. 

 Respeitar a área mínima de 9m2 por gabinete de consulta e observação. 

 Criar zonas ou armários, devidamente separados, para roupa limpa, material de 

consumo e de uso clínico, e de limpeza. 

 Adquirir equipamentos em falta nomeadamente o cesto retentor de gesso, o sistema de 

ventilação manual (tipo Ambu), bem como o colimador e os coletes de chumbo, e 

implementar o uso generalizado de dosímetros pelos trabalhadores. 

Recomendações nas dependências e comportamentos aditivos 

 Homologar o plano de segurança interno junto da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANPC), sendo que os planos de emergência devem ser elaborados de 

acordo com as diretivas emanadas pela Comissão Nacional de Proteção Civil, sujeitos a 

atualização periódica e objeto de exercícios frequentes com vista a testar a sua 

operacionalidade. 
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 Manter operacionais os sistemas de segurança contra incêndios e as portas de 

emergência devidamente sinalizadas e desobstruídas. 

 Contratar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil e profissional que 

cubra os riscos inerentes à respetiva atividade e à atividade dos profissionais. 

 Atualizar o regulamento interno, de modo a expressar o funcionamento, organização e 

as atividades efetivamente desenvolvidas e afixá-lo para consulta em local acessível. 

 Possuir e disponibilizar um livro de reclamações, o qual deve estar acessível e 

publicitado. 

 Efetuar obras de reparação e conservação nas áreas de internamento, incluindo nas 

respetivas instalações sanitárias e respeitar a área mínima de 5m2 por cama. 

 Assegurar a fácil abertura das instalações sanitárias, garantindo a que as respetivas 

portas abrem para o exterior e respeitar o rácio de instalações sanitárias por utentes.  

 Dotar os estabelecimentos com instalações sanitárias adaptadas a pessoas com 

mobilidade condicionada. 

 Dotar as instalações do equipamento apropriado.  

 Assegurar condições próprias para colmatar eventuais falhas de eletricidade em 

situações de emergência, designadamente no que diz respeito aos sistemas de 

iluminação de emergência, central telefónica e sistema de segurança. 

 Efetuar os registos clínicos e terapêuticos nos respetivos processos de modo legível e 

que permita a identificação do autor e qualidade deste. 

 Dar conhecimento sistemático à Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências (DICAD), das ausências temporárias dos utentes internados nas 

comunidades terapêuticas. 

 Rever, numa perspetiva de controlo interno, os procedimentos de verificação e 

conferência de faturação e documentação de suporte de modo a evitar insuficiências 

formais ou minimizar a ocorrência deste tipo de situações. 

 Diferenciar, nas comunidades terapêuticas com diferentes unidades de internamento, os 

utentes alocados em cada uma delas e a respetiva faturação. 

 Datar e assinar todas as propostas de admissão de utentes. 

 Agilizar os procedimentos e diminuir o lapso de tempo existente entre a emissão das 

propostas de admissão dos utentes e a emissão do respetivo termo de 

responsabilidade. 
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Recomendações na gestão de resíduos hospitalares 

 Eliminar os problemas existentes nos ecocentros, nomeadamente devido à necessidade 

de reformulação das respetivas instalações, a ausência de sinalética adequada e de 

caixa de primeiros socorros. 

 Implementar circuitos diferenciados para sujos e limpos. 

 Criar locais apropriados para guarda do material de limpeza. 

 Elaborar procedimentos escritos neste domínio, bem como proceder à sua divulgação e 

publicitação junto dos trabalhadores. 

 Proceder periodicamente à verificação da balança em uso na zona de pesagens e de 

remoção final, com o subjacente certificado afixado nesse setor. 

 Criar mecanismos de controlo e acompanhamento da execução do contrato de 

prestação de serviços de tratamento de resíduos. 

Recomendações nas incompatibilidades 

 Cumprir e fazer cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro, que 

estabelece o regime jurídico das incompatibilidades dos membros das comissões, de 

grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e consultores que apoiam 

os respetivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e 

orientações de caráter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e 

do dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do SNS, 

independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos do 

MS. 

  Implementar procedimentos visando a apresentação, por parte dos membros das 

comissões, dos grupos de trabalho, dos júris e os consultores que apoiam os respetivos 

júris, no início de funções, de uma declaração de inexistência de incompatibilidades, em 

modelo aprovado pelo Despacho n.º 2156-B/2014, de 10 de fevereiro, do Ministro da 

Saúde. 

 Implementar procedimentos visando a atualização, por parte dos membros das 

comissões, dos grupos de trabalho, dos júris e os consultores que apoiam os respetivos 

júris, das declarações de inexistência de incompatibilidades no início de cada ano civil. 

 Publicitar e conservar na página eletrónica das respetivas entidades, as declarações de 

inexistência de incompatibilidade durante o período de funcionamento da comissão, do 

grupo de trabalho ou do júri.  

 Difundir a obrigatoriedade do membro da comissão, do grupo de trabalho, do júri ou do 

consultor, comunicar as eventuais situações de incompatibilidade que se venham a 
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verificar, com cessação imediata da sua participação na comissão, no grupo de trabalho 

ou no júri. 

 Relembrar que os pareceres emitidos ou as decisões tomadas por comissões, grupos 

de trabalho, júris e consultores, em que intervenham elementos em situação de 

incompatibilidade não produzem quaisquer efeitos jurídicos, e que as decisões dos 

órgãos deliberativos que sejam tomadas com base em pareceres ou decisões de 

comissões, de grupos de trabalho, de júris e de consultores, em que intervenham 

elementos em situação de incompatibilidade, são nulas. 

 Recordar que as situações detetadas de incumprimento do referido diploma legal, 

designadamente por violação do disposto nos seus artigos 3.º, 4.º e 6.º, constituem 

contraordenações as quais são punidas com coima, nos termos dos artigos 7.º e 8.º do 

mesmo decreto-lei.  

Recomendações na procriação medicamente assistida 

 Manter implementado um Sistema de Gestão da Qualidade certificado por entidade 

acreditada pelo SPQ de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015, ou outra que lhe 

suceda. 

 Manter atualizados os protocolos de colaboração com terceiros, bem como as 

autorizações de importação/exportação, quando necessárias em função das atividades 

desenvolvidas. 

 Manter atualizada a listagem de recursos humanos afetos e manter em arquivo cópia 

igualmente atualizada das cédulas profissionais de todos os colaboradores em que a 

respetiva titulação seja obrigatória.  

 Dotar as instalações sanitárias dos centros com todas as condições de acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada. 

 Proceder à adequada identificação de todos os setores das instalações. 

 Manter acesso reservado a todas as áreas funcionais.  

 As instalações devem dispor de um compartimento separado para a criopreservação de 

tecido gonadal e embriões.  

 Os espaços do sector laboratorial devem estar localizados em área afastada de 

radiações ionizantes ou de qualquer fonte potencial de infeção ou contaminação química 

ou atmosférica. 

 O centro deve dispor de um sistema alternativo de corrente elétrica que entre em 

funcionamento automática e imediatamente em situações de falha de energia, com um 

período de autonomia suficiente para garantir a qualidade dos procedimentos em curso 
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(que deverá ser de 24h para as estufas de incubação e o necessário para completar 

tarefas indispensáveis em curso para o restante equipamento). 

 Os recipientes de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou de azoto devem estar instalados 

em local próprio e seguro, fora da área do laboratório de embriologia. 

 O equipamento crítico deve estar devidamente identificado, validado e ser regularmente 

inspecionado e sujeito a manutenção preventiva de forma a garantir condições 

adequadas de funcionamento.  

 O centro deve proceder ao registo da atividade em PMA e registar os dados clínicos e 

laboratoriais necessários para assegurar a rastreabilidade de todos os gâmetas, tecidos 

gonadais e embriões produzidos, processados, armazenados ou distribuídos. 

 O centro deve assegurar, em condições de segurança e confidencialidade, a 

conservação dos dados relativos à PMA após o final da sua utilização clínica e o acesso 

aos registos estar limitado ao Diretor ou a quem por este estiver previamente autorizado. 

Fiscalização das terapêuticas não convencionais 

 Deter cédula profissional para o exercício de profissão de terapêuticas não 

convencionais e fazer uso de título profissional de acordo com a respetiva titulação. 

 Manter registos das observações e dos atos praticados que permitam verificar se foi 

prestada informação aos utilizadores acerca do prognóstico, tratamento e duração do 

mesmo, bem como se os referidos utilizadores deram o seu consentimento, e confirmar 

que os referidos profissionais questionaram os utilizadores sobre medicamentos que se 

encontravam a tomar a fim de salvaguardar eventuais interações medicamentosas.  

 Deter, no âmbito do exercício das profissões de terapêuticas não convencionais, seguro 

de responsabilidade civil obrigatório (seguro profissional) com capital mínimo de 

150.000€ por anuidade e sinistro. 

 Proceder à designação de diretor clínico para a área das terapêuticas não 

convencionais. 

 Não existir comercialização de produtos aos utilizadores nos locais de prestação de 

terapêuticas não convencionais. 

 Proceder ao licenciamento do estabelecimento para a área das terapêuticas não 

convencionais.  

 Publicitar a identificação do diretor clínico e os direitos e deveres dos utentes. 

 Celebrar contrato com um operador de resíduos hospitalares perigosos, com vista a 

assegurar os serviços de gestão de resíduos (recolha, transporte e tratamento de 
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resíduos), designadamente para as agulhas de acupuntura utilizadas no âmbito da 

medicina tradicional chinesa. 

 Adaptar as instalações sanitárias a utentes com mobilidade condicionada. 

 Proceder à adequada publicitação do Livro de Reclamações, nos casos em era referido 

como entidade competente a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

e não a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), conforme legalmente previsto para os 

prestadores de cuidados de saúde. 

Recomendações na interrupção voluntária da gravidez 

 Cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril, na 

regulamentação prevista na Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho, bem como nas 

demais normas publicadas sobre a matéria, designadamente pela Direção-Geral da 

Saúde. 

 Respeitar os protocolos estabelecidos pelas respetivas unidades coordenadoras de 

saúde funcionais no que toca ao acesso e à articulação entre cuidados de saúde 

primários e cuidados de saúde hospitalares.  

 Alertar para o respeito de todas as normas legais, regulamentares e deontológicas, onde 

se inclui o sigilo profissional, nomeadamente previsto no artigo 5.º da Lei n.º 16/2007, de 

17 de Abril, conjugado com o artigo 10.º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho, 

uma vez que foi apurada a violação do mesmo por parte de um profissional de saúde, 

tendo, consequentemente, sido instaurado processo disciplinar.   
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LISTA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 

INSTAURADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 
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Processos de fiscalização instaurados em 2020 

Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0001/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais 
Clínica Médica Dr. Richard, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

27-01-2020 Em curso Em curso 

0002/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais 
Bruno Quintela - Serviços de Saúde, 
Unipessoal, Lda. 

13-02-2020 Em curso Em curso 

0003/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Cáritas Diocesana de Coimbra - Comunidade 
Terapêutica Encontro 

26-02-2020 Em curso Em curso 

0004/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Associação Respostas Terapêuticas - 
Comunidade Terapêutica Quinta do Sol 

26-02-2020 Em curso Em curso 

0005/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Meka Center - Clínica da Mulher (Açores) 10-03-2020 Anulado 24.06.2020 

0006/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Serviço de Saúde da RAM, E.P.E. - Hospital 
Dr. Nélio Mendonça 

10-03-2020 Anulado 24.06.2020 

0007/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Fertimadeira - Centro de Estudos de 
Fertilidade 

12-03-2020 Anulado 24.06.2020 

0008/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Pestana Osteopatia 28-05-2020 Em curso Em curso 

0009/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Clínica dos Ossos 28-05-2020 Em curso Em curso 

0010/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Osteoterapias, Terapias Alternativas 28-05-2020 Em curso Em curso 

0011/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Gabinete de Osteopatia 28-05-2020 Em curso Em curso 
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Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0012/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Fisioterapia Lisboa 28-05-2020 Em curso Em curso 

0013/2020-FIS Cuidados de Saúde Oral 
LIKEDIAMOND - Centros de Branqueamento 
Dentário 

15-06-2020 Em curso Em curso 

0014/2020-FIS 
Conformidade do Exercício da Atividade de Técnico Superior de 
Diagnóstico e Terapêutica por Outros Profissionais Não 
Habilitados 

C.C.R. - Consultório e Clínica de 
Reabilitação, Lda. 

15-06-2020 Em curso Em curso 

0015/2020-FIS 
Conformidade do Exercício da Atividade de Técnico Superior de 
Diagnóstico e Terapêutica por Outros Profissionais Não 
Habilitados 

Clinfis - Clínica Fisiátrica, Lda. 15-06-2020 Em curso Em curso 

0016/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Clínica Nova Via 09-06-2020 Em curso Em curso 

0017/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Clínica de Recuperação e Tratamento da 
Toxicodependência de Carregal do Sal 

09-06-2020 Em curso Em curso 

0018/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Associação Dianova Portugal - Intervenção em 
Toxicodependência e Desenvolvimento Social - 
Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas 

15-06-2020 Em curso Em curso 

0019/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Comunidade Vida e Paz - Comunidade 
Terapêutica Centro Quinta da Tomada 

15-06-2020 Em curso Em curso 

0020/2020-FIS Cuidados de Saúde Oral Clínica Dentária de Santo António 30-06-2020 Em curso Em curso 
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Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0021/2020-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos 

Clínica Dr. Nuno R. Santiago, Lda. - 
Comunidade Terapêutica Clínica Dr. Nuno R. 
Santiago 

09-07-2020 Em curso Em curso 

0022/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Naturoclinic - Jorge Fidalgo 24-07-2020 Em curso Em curso 

0023/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 12-08-2020 Em curso Em curso 

0024/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, 
E.P.E. 

12-08-2020 Em curso Em curso 

0025/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Administração Regional de Saúde do Centro, 
I.P. - Agrupamento de Centros de Saúde da 
Cova da Beira 

12-08-2020 Em curso Em curso 

0026/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, E.P.E. 

12-08-2020 Em curso Em curso 

0027/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil, E.P.E. 

12-08-2020 Em curso Em curso 

0028/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 12-08-2020 Em curso Em curso 

0029/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, 
E.P.E. 

24-08-2020 Em curso Em curso 

0030/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Instituto Valenciano de Infertilidade - Clínica 
de Reprodução Assistida, Lda. 

24-08-2020 Em curso Em curso 
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Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0031/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E.P.E. 

24-08-2020 Em curso Em curso 

0032/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Ava Clinic, Cuidados Clínicos, Lda. 24-08-2020 Em curso Em curso 

0033/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Hospital dos Lusíadas - Lisboa 24-08-2020 Em curso Em curso 

0034/2020-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro de Genética da Reprodução 
Professor Alberto Barros, Lda. 

23-10-2020 Em curso Em curso 

0035/2020-FIS 
Conformidade do Exercício da Atividade de Técnico Superior de 
Diagnóstico e Terapêutica por Outros Profissionais Não 
Habilitados. 

Clínica Oftalmológica Joaquim Mira, S.A 03-09-2020 Em curso Em curso 

0036/2020-FIS 
Conformidade do Exercício da Atividade de Técnico Superior de 
Diagnóstico e Terapêutica por Outros Profissionais Não 
Habilitados. 

Intercir - Centro Cirúrgico de Coimbra, S.A. 03-09-2020 Em curso Em curso 

0037/2020-FIS Terapêuticas Não Convencionais Fitoclinic, Medicina Natural, Lda. 08-10-2020 Em curso Em curso 

NOTA: todas as fiscalizações realizadas em 2020 na área da PMA foram ações de reavaliação.  
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Processos de fiscalização instaurados em 2019 

Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0001/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Artur Morais - Clínica de Acupunctura, S.A. 22-01-2019 04-03-2019 13-03-2019 

0002/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais FitoClinic, Lda. 22/01/2019 15-03-2019 25-03/2019 

0003/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Clínica Oficina da Saúde, Lda. 22-01-2019 15-03-2019 21-03-2019 

0004/2019-FIS 
Fiscalização sobre os Relatórios Circunstanciados sobre o 
Acesso aos Cuidados de Saúde Prestados - Tempos de Espera 

Diniz Godinho Alves 31-01-2019 28-05-2019 05-07-2019 

0005/2019-FIS 
Fiscalização sobre os Relatórios Circunstanciados sobre o 
Acesso aos Cuidados de Saúde Prestados - Tempos de Espera 

Associação de Socorros Mútuos dos 
Empregados no Comércio e Indústria 
(ASMECI) 

31-01-2019 20-03-2019 04-12-2019 

0006/2019-FIS 
Fiscalização sobre os Relatórios Circunstanciados sobre o 
Acesso aos Cuidados de Saúde Prestados - Tempos de Espera 

Clínica de São Cristóvão (CSC) - Associação 
de Socorros Mútuos de Empregados no 
Comércio de Lisboa 

31-01-2019 18-04-2020 26-09-2020 

0007/2019-FIS 
Fiscalização sobre os Relatórios Circunstanciados sobre o 
Acesso aos Cuidados de Saúde 

CINEU - Centro Neurofisiológico, Lda. 31-01-2019 22-03-2019 24-07-2019 

0008/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais 
Jorge Massano - Saúde Integrada, 
Unipessoal, Lda. 

11-11-2019 07-07-2020 11-07-2020 

0009/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais NBfisio 11-02-2019 11-04-2019 18-04-2019 

0010/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Clínica Dr. Paulo Ramos 11-02-2019 28-02-2019 05-04-2019 

0011/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades. 

Centro Hospitalar de Leira, E.P.E. 11-02-2019 07-06-2019 02-07-2019 

0012/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, 
E.P.E. 

11-02-2019 12-06-2019 02-07-2019 

https://empresite.jornaldenegocios.pt/JORGE-MASSANO-SAUDE-INTEGRADA.html
https://empresite.jornaldenegocios.pt/JORGE-MASSANO-SAUDE-INTEGRADA.html
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Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0013/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar 11-02-2019 07-06-2019 02-07-2019 

0014/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. 11-02-2019 24-06-2019 12-07-2019 

0015/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Francisco gentil, E.P.E. 

11-02-2019 12-06-2019 02-07-2019 

0016/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Fisio Saúde - Instituto de Bem-Estar 22-02-2019 16-04-2019 13-05-2019 

0017/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Bem-Estar Físico e Emocional 21-02-2019 02-05-2019 23-05-2019 

0018/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Clínica Sintra Saúde 19-03-2019 06-06-2019 05-09-2019 

0019/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Clínica José Fontes 19-03-2019 15-05-2019 27-05-2019 

0020/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Yi Dao - Centro de Acupuntura 19-03-2019 15-05-2019 27-05-2019 

0021/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Liz Vida Serviços, Lda. 19-03-2019 29-05-2019 05-06-2019 

0022/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais Hospital Soeard 19-03-2019 13-05-2019 23-05-2019 

0023/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais 
Instituto de Medicina Integrativa - Dr. 
Amorim, Lda. 

26-03-2019 11-06-2019 02-07-2019 

0024/2019-FIS Terapêuticas Não Convencionais 
Joaquim Coutinho Saúde e Bem-Estar 
(Dualarmonia, Lda.) 

26-03-2019 06-06-2020 02-07-2020 

0025/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central, E.P.E. 

27-03-2019 07-05-2019 22-05-2019 

0026/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Malo Clinic - Ginemed - Unidade de 
Reprodução Medicamente Assistida 

26-03-2019 04-07-2019 17-07-2019 
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Processo Objeto Entidade 
Ordem de 
Serviço 

Relatório Finalização 

0027/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Fertimed - Centro Médico de Reprodução 
Humana Assistida, Lda. (Faro) 

26-04-2019 27-01-2020 20-02-2020 

0028/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro Hospitalar Universitário do Porto. E.P.E. 
- Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) 

14-05-2019 02-10-2019 21-10-2019 

0029/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro de Estudos e Tratamento da 
Infertilidade do Porto. Lda. 

14-05-2019 07-10-2019 17-10-2019 

0030/2019-FIS Interrupção Voluntária da Gravidez Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. 04-06-2019 25-11-2019 Em curso 

0031/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro de Estudos de Infertilidade e 
Esterilidade 

28-06-2019 05-12-2019 11-12-2019 

0032/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Procriar - Centro de Procriação Medicamente 
Assistida 

28-06-2019 05-12-2019 15-01-2019 

0033/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

COGE - Clínica da Santa Casa de Espinho 28-06-2019 02-12-2019 15-01-2020 

0034/2019-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos. 

Associação Vale do Açor - Comunidade 
Terapêutica da Quinta de São Lourenço 

11-07-2019 28-11-2019 Em curso 

0035/2019-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos. 

Associação Minha Casa - Comunidade 
Terapêutica  Minha Casa 

02-09-2019 20-01-2020 13-02-2020 

0036/2019-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos. 

Centro Social Interparoquial de Abrantes - 
Projeto Homem 

02-09-2019 06-01-2019 Em curso 

0037/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Clinimer - Clínica de Medicina da 
Reprodução, Lda. 

09-09-2019 17-10-2019 16-01-2020 

0038/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Ferticentro - Centro de Estudos de 
Fertilidade, S.A.  

10-09-2019 08-11-2019 02-12-2019 
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0039/2019-FIS 
Avaliação da Organização e funcionamento das unidades de 
prestação de cuidados de saúde no domínio das dependências e 
comportamentos aditivos. 

Comunidade Vida e Paz - Comunidade 
Terapêutica Vida e Paz - Centro de Fátima 

09-09-2019 23-04-2020 Em curso 

0040/2019-FIS Dependência e Comportamentos Aditivos 
ART - Associação de Respostas 
Terapêuticas 

20-09-2019 10-01-2020 15-10-2020 

0041/2019-FIS Dependência e Comportamentos Aditivos 
Comunidade de Santa Marinha - Centro 
Social Convivios Fraternos 

02-10-2019 23-03-2020 Em cuso 

0042/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro Hospitalar Universitário de São João, 
E.P.E. 

14-10-209 15-01-2020 02-03-2020 

0043/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, E.P.E. 

14-10-2019 27-01-2020 03-02-2020 

0044/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Centro Hospitalar Universitário Cova da 
Beira, E.P.E. 

14-10-2019 30-01-2020 20-02-2020 

0045/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Unidade Local de Matosinhos, E.P.E. 15-10-2019 09-01-2020 16-01-2020 

0046/2019-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos. 

Gato - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes 
- Comunidade Terapêutico do Azinheiro 

15-10-2019 23-03-2020 Em curso 

0047/2019-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Instituto Português de Oncologia do Porto 
Francisco Gentil, E.P.E. 

15-10-2019 27-01-2020 05-02-2020 

0048/2019-FIS Acumulação de Funções, Incompatibilidades e Impedimentos 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, 
E.P.E. 

15-10-2019 13-12-2019 06-01-2020 

0049/2019-FIS Acumulação de Funções, Incompatibilidades e Impedimentos Hospital de Magalhães Lemos, EPE 15-10-2019 05-12-2019 16-12-2019 

0050/2019-FIS Acumulação de Funções, Incompatibilidades e Impedimentos Hospital Santa Maria Maior - Barcelos, EPE 15-10-2019 11-12-2019 18-12-2019 
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0051/2019-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos. 

Clínica do Outeiro, S.A. - Comunidade 
Terapêutica Quinta Bianchi 

28-10-2019 25-04-2019 Em curso 

0052/2019-FIS Dependência e Comportamentos Aditivos 
Centro de Solidariedade de Braga - 
Comunidade Terapêutica Cupertino de 
Miranda 

28-10-2019 03-03-2020 Em curso 

0053/2019-FIS 
Avaliação da Organização e Funcionamento das Unidades de 
Prestação de Cuidados de Saúde no Domínio das Dependências 
e Comportamentos Aditivos. 

Clínica Dr. Nuno R. Santiago, Lda. - 
Comunidade Terapêutica Clínica Dr. Nuno R. 
Santiago 

28-10-2019 05-02-2020 Em curso 
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0001/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Cínica Médica Starmed - Lousada 19-03-2018 25-05-2018 08-08-2018 

0002/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Fisio Saúde - Instituto de Bem-Estar 19-03-2018 14-05-2018 08-08-2018 

0003/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Life Harmony, Lda. 26-04-2018 03-08-2018 30-08-2018 

0004/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Life Harmony, Lda. 26-04-2018 27-11-2018 06-12-2018 

0005/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Life Harmony, Lda. 26-04-2018 30-05-2018 30-08-2020 

0006/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Life Harmony, Lda. 26-04-2018 06-08-2018 27-08-2018 

0007/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Life Harmony, Lda. 26-04-2018 31-07-2018 27-08-2018 

0008/2018-FIS Terapêuticas Não Convencionais Sítio “http://www.termografia.com.pt/cases” 16-05-2018 01-06-2018 03-04-2019 

0009/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Organização e Funcionamento de Clínica 

Diagnosticum - Clinica de Diagnóstico da 
Figueira da Foz, Lda. 

28-05-2018 05-09-2018 24-09-2018 

0010/2018-FIS Gestão de Resíduos Hospitalares Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 25-06-2018 29-11-2018 19-03-2019 

0011/2018-FIS Gestão de Resíduos Hospitalares 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
E.P.E. 

27-06-2018 08-01-2019 16-04-2019 

0012/2018-FIS Gestão de Resíduos Hospitalares Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. 27-06-2018 08-11-2018 13-02-2018 

0013/2018-FIS Gestão de Resíduos Hospitalares 
Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Francisco Gentil, E.P.E. 

27-06-2018 15-01-2019 17-04-2019 
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0014/2018-FIS Gestão de Resíduos Hospitalares 
Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E.P.E. 

27-06-2018 30-11-2018 Em curso 

0015/2018-FIS Gestão de Resíduos Hospitalares 
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, 
E.P.E. 

27-06-2018 26-11-2019 21-03-2019 

0016/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 31-07-2018 19-10-2018 31-10-2018 

0017/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 31-07-2020 23-10-2018 13-02-2019 

0018/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar de Lisboa ocidental, E.P.E. 31-07-2018 22-10-2018 31-10-2018 

0019/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. 31-07-2018 19-10-2020 31-10-2018 

0020/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto 31-07-2018 19-10-2020 31-10-2018 

0021/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre Organização e Funcionamento do Centro de PMA 

Instituto Estremeño de Reproducción 
Asistida, S.L. - Sucursal em Portugal (IERA) 

16-10-2018 07-02-2019 21-02-2019 

0022/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E.P.E. 

24-10-2018 29-11-2018 06-12-2018 

0023/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro de Medicina Física de Reabilitação do 
Sul - São Brás de Aportel 

24-10-2018 19-11-2018 19-12-2018 

0024/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Hospital do Espírito Santo Santo - Évora, 
E.P.E. 

24-10-2018 29-11-2018 06-12-2018 

0025/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, 
E.P.E. 

24-10-2018 11-12-2018 19-12-2018 

0026/2018-FIS 
Verificação do Cumprimento da Legalidade dos Procedimentos 
sobre a Aplicação do Regime Jurídico das Incompatibilidades 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 
E.P.E. 

24-10-2018 29-11-2018 06-12-2018 

0027/2018-FIS Terapêuticas não convencionais Telmo Jesus, Lda. 18-12-2018 12-03-2019 20-03-2019 
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