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Destaques, N.º 3, setembro de 2021 

 

Nos Destaques da IGAS apresentamos uma súmula de conclusões e recomendações, retiradas de 
relatórios de auditorias, inspeções, fiscalizações e ações disciplinares, que podem apoiar a melhoria 
dos processos de gestão. 

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PODOLOGISTA 

A Lei n.º 65/2014, de 28 de agosto, “(…) que estabelece o regime de acesso e de exercício da profissão 

de podologista no setor público, privado ou no âmbito da economia social, com ou sem fins lucrativos, bem 

como da emissão do respetivo título profissional”, confere, nos seus n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 

12.º, competências à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) no que respeita à verificação do 

cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações aplicáveis, bem como à 

qualidade dos serviços prestados, através da realização de ações de auditoria, inspeção e fiscalização. 

Neste terceiro número divulgamos as principais conclusões e recomendações no âmbito do exercício da 

profissão de podologista resultantes da realização de sete fiscalizações sobre este tema em 2021. 

RECOMENDAÇÕES 

TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

DEVER DE 

INFORMAÇÃO E 

CONSENTIMENTO 

INFORMADO 

Os podologistas informam e esclarecem 

os utentes sobre o diagnóstico e a 

índole, alcance e envergadura e 

possíveis consequências da 

intervenção ou tratamento, mas nem 

sempre é efetuado o consentimento 

informado escrito. 

Obter o consentimento informado escrito 

relativamente a todos os atos praticados em 

podologia, devendo este constar do 

processo clínico do utente. 

Al. d) do artigo 9.º da Lei n.º 65/2014, de 28 de agosto 

DIREÇÃO 

CLÍNICA/TÉCNICA 

A identificação da Direção Técnica da 

clínica encontra-se publicitada num 

cartaz amovível colocado junto da porta 

de entrada do estabelecimento (só a 

Diretora Clínica), não existido qualquer 

outra publicitação no seu interior, o que 

não contribui para uma fácil 

identificação, pelos utentes, da 

informação necessária. 

Afixar em local bem visível para o público a 

identificação do/a responsável pela Direção 

Clínica/Técnica. 

Artigo 4.º da Portaria n.º 291/2012, de 24 de 
setembro, com as alterações decorrentes da 
Declaração de Retificação n.º 68/2012, de 20 de 
novembro, e alterada pela Portaria n.º 111/2014, de 
23 de maio 

Artigo 4.º da Portaria n.º 290/21012, de 24 de 
setembro 

Artigo 4.º da Portaria n.º 287/2012, de 20 de 
setembro, alterada pela Portaria n.º 136-B/2014, de 3 
de julho 

Artigo 4.º da Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto, 
alterada pela Portaria n.º 1056-A/2010, de 14 de 
outubro 
Artigo 5.º da Portaria n.º 1212/2010, de 30 de 
novembro 
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TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

DIREITOS E DEVERES 

DOS UTENTES 

A informação sobre os direitos e 

deveres dos utentes encontra-se 

afixada em local de difícil acesso e 

leitura por parte dos utentes. 

Afixar em local bem visível do público, e de 

fácil leitura, a informação sobre os direitos e 

deveres dos utentes  

Artigo 4.º da Portaria n.º 291/2012, de 24 de 
setembro, com as alterações decorrentes da 
Declaração de Retificação n.º 68/2012, de 20 de 
novembro, e alterada pela Portaria n.º 111/2014, de 
23 de maio 

Artigo 4.º da Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro 

Artigo 4.º da Portaria n.º 287/2012, de 20 de 
setembro, alterada pela Portaria n.º 136-B/2014, de 3 
de julho 

Artigo 4.º da Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto, 
alterada pela Portaria n.º 1056-A/2010, de 14 de 
outubro 

Artigo 5.º da Portaria n.º 1212/2010, de 30 de 
novembro 

REGULAMENTO 

INTERNO 

O Regulamento Interno encontra-se 

desatualizado face às mudanças 

ocorridas na Direção Clínica. 

O Regulamento Interno não contém a 

estrutura organizacional do 

estabelecimento. 

O Regulamento Interno não faz 

referência aos elementos do corpo 

clínico e de enfermagem que nela 

exercem atividade.  

 

Atualizar o Regulamento Interno e assegurar 

que este contém toda a informação prevista 

na legislação aplicável à tipologia de 

estabelecimento. 

Artigo 6.º da Portaria n.º 291/2012, de 24 de 
setembro, com as alterações decorrentes da 
Declaração de Retificação n.º 68/2012, de 20 de 
novembro, e alterada pela Portaria n.º 111/2014, de 
23 de maio 

Artigo 6.º da Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro 

Artigo 6.º da Portaria n.º 287/2012, de 20 de 
setembro, alterada pela Portaria n.º 136-B/2014, de 3 
de julho 

Artigo 6.º da Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto, 
alterada pela Portaria n.º 1056-A/2010, de 14 de 
outubro 

Artigo 7.º da Portaria n.º 1212/2010, de 30 de 
novembro 
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TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

O podologista apresentou uma 

declaração do seguro com início de 

vigência coincidente com data da ação 

de fiscalização. 

Garantir a responsabilidade civil emergente 

do exercício da atividade de podologia, 

mediante a contratação e manutenção, por 

parte dos podologistas, de um seguro de 

responsabilidade civil com capital mínimo de 

250.000 EUR. 

Artigo 10.º da Lei n.º 65/2014, de 28 de agosto 

SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL DA ATIVIDADE 

DA UNIDADE 

Não foi apresentada a apólice de 

seguro de responsabilidade civil da 

atividade da Clínica. 

Apesar da Clínica ter contratado e 

mantido em vigor um seguro de 

responsabilidade civil de atividade com 

o capital de 250.000 EUR, quer na 

vertente de exploração, quer na 

profissional, afigura-se como 

potencialmente redutor o sublimite do 

capital seguro na cobertura de 

responsabilidade civil profissional, 

situado apenas no montante de 

125.000 EUR. 

Assegurar que a entidade contrata um 

seguro de responsabilidade civil da 

atividade, no montante mínimo de 250.000 

EUR. 

Aumentar o capital do seguro de 

responsabilidade civil de atividade da 

clínica, de modo que o sublimite do capital 

seguro se situe no montante mínimo de 

250.000 EUR por sinistro, a fim de melhor 

acautelar a eventual transferência de 

responsabilidade civil, apesar de a mesma 

se encontrar atualmente assegurada dentro 

dos limites legais através de qualquer um 

dos seguros de responsabilidade civil 

individuais existentes. 

Artigo 10.º e 13.º da Lei n.º 65/2014, de 28 de agosto 

Artigo 5.º da Portaria n.º 291/21012, de 24 de 
setembro, com as alterações decorrentes da 
Declaração de Retificação n.º 68/2012, de 20 de 
novembro, e alterada pela Portaria n.º 111/2014, de 
23 de maio 

Artigo 5.º da Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro 

Artigo 5.º da Portaria n.º 287/2012, de 20 de 
setembro, alterada pela Portaria n.º 136-B/2014, de 3 
de julho 

Artigo 6.º da Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto, 
alterada pela Portaria n.º 1056-A/2010, de 14 de 
outubro 

Artigo 6.º da Portaria n.º 1212/2010, de 30 de 
novembro 
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TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

TABELA DE PREÇOS A tabela de preços não se encontra 

disponível para consulta junto aos 

diversos postos de atendimento 

distribuídos pela unidade, estando 

apenas disponível na página eletrónica 

da entidade e junto ao atendimento da 

urgência. 

Assegurar a disponibilização da tabela de 

preços para consulta nos diversos postos de 

atendimento do estabelecimento. 

Artigo 4.º da Portaria n.º 291/2012, de 24 de 
setembro, com as alterações decorrentes da 
Declaração de Retificação n.º 68/2012, de 20 de 
novembro, e alterada pela Portaria n.º 111/2014, de 
23 de maio 

Artigo 4.º da Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro 

Artigo 4.º da Portaria n.º 287/2012, de 20 de 
setembro, alterada pela Portaria n.º 136-B/2014, de 3 
de julho 

Artigo 5.º da Portaria n.º 1212/2010, de 30 de 
novembro 

TÍTULAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A profissional a exercer funções de 

podologista não evidenciou a titulação 

profissional, tendo apenas apresentado 

cópia de um requerimento dirigido à 

ACSS, I.P., a requerer o respetivo 

cartão. 

Exercício da atividade de cuidados ao 

pé por outros profissionais (Enfermeira 

de Cuidados Gerais e Especializados 

em Reabilitação), com competências 

coincidentes com as que se encontram 

previstas para os podologistas 

As entidades devem assegurar que a 

atividade de podologia só é exercida por 

profissionais devidamente habilitados e na 

posse do respetivo título profissional válido. 

Artigos 4.º, 5.º e 6.º da Lei n.º 65/2014, de 28 de 
agosto 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Divisão de Conhecimento, Cooperação e Comunicação (DCCC) 

T. + 351 21 340 8100 / comunicacao@igas.min-saude.pt 

www.igas.min-saude.pt  

Junte-se a nós nas redes sociais 
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