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N. 9/2021/ACSS
DATA: 2021-09-08

CIRCULAR NORMATIVA

PARA: Administrações Regionais de Saúde, Hospitais EPE, SPA, PPP e Unidades 
Locais de Saúde 

 

ASSUNTO: Processo de apresentação da faturação de migrantes no âmbito 
do Despacho n.º 1876/2018 – Entrada em produção do sistema 
FAIT - Apresentação de faturação de acordos bilaterais

Enquadramento

Com a entrada em vigor do Despacho n.º 1876/2018, o qual obriga a que a faturação 

de migrantes seja apresentada à Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) 

diretamente pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde, surgiu a necessidade de 

implementar um sistema de informação que centralizasse a faturação produzida pelas 

unidades num processo mais ágil, transparente e com maior qualidade.

Neste contexto e em parceria com a SPMS, foi desenvolvido o sistema FAIT – 

Faturação de Acordos Internacionais e Transfronteiriços.

O FAIT, permite o registo de faturação, de forma manual e por importação de ficheiros, 

assim como a consulta quanto ao estado da faturação registada/importada.

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 7

Para a operacionalização do processo o sistema disponibiliza dois perfis de acesso: um 

para a ACSS e um para cada unidade prestadora de cuidados de saúde1. 

O conteúdo da presente Circular tem como objetivo determinar os procedimentos 

necessários à apresentação da faturação à ACSS, no âmbito do sistema FAIT, 

possibilitando a automatização do processo.

A faturação deverá ser apresentada à ACSS mensalmente até ao final do mês seguinte 

a que respeita a prestação de cuidados e terá início no 2º semestre de 2021, 

nomeadamente:

o Faturação referente ao ano de exercício será apresentada mensalmente;

 Ex: Faturação produzida no mês de julho 2021 será importada no final 

do mês de agosto de 2021.

o Faturação de recuperação referente a períodos anteriores;

 Ex: Faturação referente ao 2º semestre de 2019 poderá ser apresentada 

a partir da entrada em produção do sistema FAIT, e será assim 

considerada no período no qual está a ser importada.

Com a entrada em vigor da presente Circular, a Circular Normativa n.º 23 de 

03/10/2018 é revogada.

A. Procedimento para a apresentação da faturação no FAIT

1. Registo manual de faturas:

As unidades prestadoras de cuidados de saúde que não tenham forma de apresentar a 

faturação em ficheiro txt, é necessário que a registem manualmente no FAIT, no módulo 

existente para o efeito.

1 Caso ainda não tenha acesso de utilizador e password para aceder ao FAIT, deverá contatar a SPMS 
para efeitos de atribuição do referido acesso para o seguinte endereço de email: 
acordosinternacionais@spms.min-saude.pt.
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As faturas registadas manualmente serão agrupadas de acordo, com a data de 

emissão da fatura, que define o semestre e ano, e com a designação do código da 

instituição, que corresponde assim ao “Nome do ficheiro”, cuja informação ficará 

disponível no ecrã do registo da fatura. Este campo é de preenchimento automático pelo 

sistema, assumindo a seguinte designação de acordo com os dados anteriormente 

preenchidos para o registo da fatura: CódigodaInstituiçãoSemestreAnoNúmerodoEnvio 

(caso exista mais de um lote de faturas para o mesmo período, submetido à ACSS).

Quando o registo manual de faturas estiver concluído, o utilizador deverá aceder ao 

módulo “Gestão de Ficheiros” para importar as faturas introduzidas manualmente e 

submetê-las à ACSS, assumindo assim o estado de “Importadas”.

Só após a conclusão deste passo, as faturas ficarão disponíveis para a ACSS consultar 

e continuar o processo de integração desta informação no SIGAI, para posterior envio aos 

respetivos países.

Em caso de dúvida, encontra-se disponível o Manual de Utilizador na página inicial de 

acesso ao FAIT, que poderá ser consultado sempre que necessário.

2. Importação de ficheiros de faturação:

As unidades prestadoras de cuidados de saúde que tenham a possibilidade de gerar 

um ficheiro txt, de acordo com o Layout em vigor, como é o caso do SONHO, deverão 

aceder ao módulo do FAIT – “Gestão de Ficheiros”.

Neste módulo, deverá ser selecionado o ficheiro pretendido e efetuar a ação de 

importação, as faturas assumirão o estado de “Importadas” e ficam disponíveis à ACSS 

para efetuar o processo de integração desta informação no SIGAI, para posterior envio 

aos respetivos países.
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Em caso de dúvida, encontra-se disponível o Manual de Utilizador na página inicial de 

acesso ao FAIT, o qual poderá ser consultado sempre que necessário.

Imagem 1: Fluxos de estados do registo manual de faturas e da importação de ficheiros

B. Aspetos particulares da faturação de migrantes

1. Faturação com base em atestado de direito E106 ou S1 com a quadricula 1.7.2 

assinalada:

Os cidadãos que residam num Estado-Membro que não o competente, que sejam 

titulares do formulário E106 ou S1 no qual a quadrícula 1.7.2 está assinalada, as 

despesas decorrentes dos cuidados de saúde que lhes forem prestados, deverão ser 

faturadas por despesas efetivas.

Nestas situações, deverão ser cumpridos os mesmos pressupostos e o procedimento 

que para as demais faturas com base num CESD, CPS ou S2/E112.
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2. Faturação de Acordos Bilaterais:

O Estado Português tem em vigor Acordos ou Convenções Bilaterais sobre Segurança 

Social, os quais comtemplam a área da saúde à semelhança dos Regulamentos 

Comunitários em vigor.

Neste contexto, os Acordos/Convenções Bilaterais celebrados com Andorra, Cabo 

Verde, e Marrocos, preveem a apresentação da faturação com base em despesas 

efetivas, por cuidados de saúde prestados no SNS aos seus segurados.

Como tal, deverá igualmente ser apresentada à ACSS a faturação resultante de 

cuidados prestados a estes segurados, de acordo com as especificidades que se 

apresentam de seguida:

▪ Andorra:

Os segurados de Andorra terão de apresentar o formulário P/AND 3, P/AND 8 ou 

P/AND 9 válido no momento da prestação dos cuidados.

Quando os cuidados de saúde forem prestados a um familiar de um segurado de 

Andorra, deverá ser enviada cópia do atestado de direito para a ACSS, para o email da 

Faturação de Acordos Internacionais (faturacao.ai@acss.min-saude.pt), com indicação da 

referência do ficheiro e número de fatura a que respeita aquele documento.

A faturação referente à prestação de cuidados com segurados de Andorra, deverá ser 

incluída no ficheiro a apresentar à ACSS de acordo com os procedimentos descritos no 

ponto A da presente Circular Normativa.

▪ Cabo Verde:

Sobre os cuidados prestados aos segurados de Cabo Verde que apresentem o 

atestado de direito CV/PT 6 válido, deverá ser remetido para a ACSS a fatura produzida 

pela unidade prestadora no âmbito do seu sistema de informação, acompanhada do 

respetivo atestado de direito.
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O envio desta informação deverá ser efetuado para o email da Faturação de Acordos 

Internacionais (faturacao.ai@acss.min-saude.pt), com indicação do nome do país de 

Acordo e período de faturação no assunto do email, por exemplo: “Cabo Verde – 2º 

semestre 2021”.

▪ Marrocos:

Sobre os cuidados prestados aos segurados de Marrocos que apresentem o atestado 

de direito MA/PT 4 válido, deverá ser remetido para a ACSS a fatura produzida pela 

unidade prestadora no âmbito do seu sistema de informação, acompanhada do respetivo 

atestado de direito.

O envio desta informação deverá ser efetuado para o email da Faturação de Acordos 

Internacionais (faturacao.ai@acss.min-saude.pt.), com indicação do nome do país de 

Acordo e período de faturação no assunto do email, por exemplo: “Marrocos – 2º 

semestre 2021”.

3. Faturação dos Hospitais PPP apresentada pela ARS à ACSS:

A faturação de migrantes que tenha origem em cuidados de saúde que forem 

prestados num Hospital em regime de Parceria Público Privada (PPP), deverá ser 

individualizada da demais faturação produzida pela ARS, e enviada à ACSS de acordo 

com os procedimentos descritos no ponto A da presente Circular Normativa, com a 

identificação da PPP na qual teve origem a despesa pelos cuidados de saúde prestados.

C. Apresentação de documento de suporte relativo à faturação apresentada

Após a importação com sucesso da faturação no FAIT, deverá ser enviado um 

documento de suporte no qual conste a entidade a receber a faturação (ACSS e/ou dados 

referentes à EFR em uso) com morada atualizada, a designação do ficheiro, o número 

das faturas constantes deste com o respetivo valor nominal, e o somatório destas, 

lembrando que o somatório deverá corresponder ao valor total do ficheiro importado no 

FAIT.
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Este documento deverá ser enviado em formato pdf para os seguintes emails 

obrigatoriamente, com indicação do nome do ficheiro e período de faturação no assunto 

do email:

- faturacao.ai@acss.min-saude.pt

Sempre que se verificar necessário, poderão colocar questões sobre o sistema FAIT ou 

sobre o procedimento de faturação para:

▪ SPMS -Sistema FAIT: acordosinternacionais@spms.min-saude.pt 

▪ ACSS - Dúvidas sobre faturação: faturacao.ai@acss.min-saude.pt

O Presidente do Conselho Diretivo

(Victor Herdeiro)
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