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S/referência:

N/referência: 35284/2022/UCM 
Coordenador/ACSS

Exmo. Senhor

Entidades prestadoras de Meios 
Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica no âmbito do SNS

 

Assunto: Assunto: Exames Sem Papel – Implementação da Portaria n.º 
126/2018, de 8 de maio - Prorrogação do prazo para o reporte 
desmaterializado de resultados

Na sequência da nossa comunicação 25798/2022, remetida no passado dia 20 de 
maio, sobre o assunto suprarreferido, onde se informava da autorização de um 
período adicional, até 30 de junho, para efeitos do início da aplicação da suspensão 
de pagamentos em caso de incumprimento da disponibilização ao cidadão e aos 
profissionais do SNS dos resultados dos MCDT realizados através do software 
desenvolvido pela SPMS, E. P. E., foi efetuada uma nova avaliação do ponto de 
situação da implementação desta medida no final de junho, tendo-se concluído não 
existirem ainda condições para impor desde já o cumprimento total da Portaria n.º 
126/2018, de 8 de maio, considerando os constrangimentos que poderiam ser 
colocados no âmbito da resposta aos utentes.

Face ao acima exposto, vimo informar que foi autorizada nova prorrogação do prazo 
previsto no n.º 6 do Despacho de S. Exa. o Sr. Secretário de Estado da Saúde, de 4 
de março de 2022, nas seguintes condições:

a) Até ao dia 31 de julho de 2022, os prestadores ou empresas de software que 
os representem devem iniciar a partilha de resultados não estruturada de 
todas as áreas de convenção e de resultados estruturados da área de 
convenção referente a análises clínicas, ou, caso tal não se afigure possível, 
devem remeter à SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde E.P.E. 
(SPMS, E.P.E.) os cadernos de testes necessários à conclusão do processo 
de integração de resultados.

b) O incumprimento do prazo indicado na alínea anterior determina a suspensão 
do pagamento das prestações efetuadas pelos prestadores a partir de 01 de 
agosto de 2022.

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal

Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt
Página 2 de 2

c) Em caso de observância do disposto na alínea a), a conferência das 
prestações efetuadas pelos prestadores no período compreendido entre 1 de 
agosto e 30 de setembro de 2022 é efetuada pelo CCMSNS tendo em 
consideração a partilha de resultados associados à faturação, sem suspensão 
do pagamento correspondente.

d) Nos casos previstos na alínea anterior, o CCMSNS notifica os prestadores do 
valor que resultaria da aplicação da suspensão de pagamento resultante da 
inexistência da partilha de resultados estruturados.

e) Findo o prazo previsto na alínea c), a inexistência de partilha de resultados 
não estruturados de todas as áreas de convenção e de resultados 
estruturados da área de convenção referente a análises clínicas, determina a 
suspensão do pagamento das prestações efetuadas pelos prestadores.

Tal como já foi informado nas comunicações anteriores, a informação técnica 
adicional poderá ser obtida através do endereço servicedesk@spms.min-saude.pt  
Para qualquer esclarecimento adicional poderão contactar a ACSS, I.P através do 
endereço ccf@acss.min-saude.pt .

Com os melhores cumprimentos,

A Vogal do Conselho Diretivo

Sandra Brás
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