
 

 

                                                                        

MINISTÉRIO DA SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDEMINISTÉRIO DA SAÚDE    

MISSÃO PARA OS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

S

E

D

E 

 

Rua Gomes Freire, 5 – 4º Esq.  1169 - 086 LISBOA  PORTUGAL                            1 
E-mail: mcsp@mcsp.min-saude.pt 
 

 

 
PARECER   

 
 
 
 
 
Á consideração do Sr. Secretário de Estado da Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO      

 
Homologado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Manuel Pizarro no dia 23 de Abril de 2008. 

 
PROPOSTA Nº 1 – MCSP / 2008 

 
ASSUNTO: Normas para cálculo das remunerações dos profissionais das USF - Mod.B  
 
Na sequência da entrada em vigor (i) do Decreto-Lei nº298/2007, de 22 de Agosto (que veio 
estabelecer o regime jurídico da organização e do funcionamento das unidades de saúde 
familiar, o regime de incentivos e a remuneração a atribuir aos elementos que integrem as 
USF de modelo B), (ii) da Portaria nº 1368/2007, de 18 de Outubro (que aprova a carteira 
básica de serviços e os princípios da carteira adicional) e (iii) do Despacho nº 24101/2007, 2ª 
série, de 22 de Outubro (que aprova os critérios e a metodologia de classificação dos modelos 
de USF) torna-se imperioso, com vista à uniformização de procedimentos, regulamentar, e 
clarificar os aspectos das remunerações dos profissionais inseridos em USF de modelo B, 
abrangidos pelo Capítulo VII (artigos 27º a 36º) do acima citado Decreto-Lei nº298/2007, 
bem como divulgar os critérios para atribuição de unidades ponderadas às actividades 
específicas previstas no nº1 do artigo 29º do mesmo diploma. 
Em cumprimento do nº3 do mesmo artigo 29º foram consideradas as normas técnicas emitidas 
pela Direcção Geral da Saúde. 
Neste contexto a Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP), no desenvolvimento 
do regime jurídico estabelecido pelo capítulo VII do Decreto-Lei nº298/2007, de 22 de 
Agosto, por não deter competência normativa, submete à aprovação superior o seguinte 
“Regulamento para cálculo das remunerações dos profissionais que integram as 
Unidades de Saúde Familiar de modelo B”, o qual faz parte integrante da presente proposta. 
 
Em 21 de Abril de 2008 

 
O Coordenador da MCSP 
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REGULAMENTO PARA CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS INTEGRADOS 
EM UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR DE MODELO B 
 
1. REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS (artigos 28º a 30º do Decreto-Lei nº298/2007) 
 
1.1 – Os valores do suplemento, previsto na alínea a) do nº3 do artigo 28º, associado ao 
aumento de unidades ponderadas acima da dimensão mínima determinada no nº3 do artigo 9º, 
tendo em conta a dimensão da lista ponderada pelos factores correspondentes aos grupos 
etários, são os constantes do mapa I, anexo ao presente regulamento. 
 
1-2 - A dimensão ponderada das listas de utentes por médico e o cálculo do suplemento 
respectivo é actualizado trimestralmente, no primeiro ano de actividade na USF, e em 31 de 
Dezembro de cada ano, nos anos seguintes, como dispõe o nº5 do artigo 9º. 
 
1.3 – Os valores do suplemento a atribuir pela realização de cuidados domiciliários, previstos 
na alínea b) do nº3 do artigo 28º, são os constantes do mapa II, anexo ao presente 
regulamento, considerando-se ressarcidas por aquela remuneração as despesas efectuadas pelo 
médico na prestação de cuidados domiciliários aos utentes inscritos na USF, nos termos do 
nº2 do artigo 36º. 
 
1.4 – As unidades ponderadas resultantes das actividades específicas, previstas no artigo 29º, 
são devidas ao grupo de médicos da USF, divididas igualmente por todos, sendo pago, 
mensalmente, a cada médico, o valor das unidades contratualizadas (UC) respectivas, 
conforme consta do mapa III, anexo ao presente regulamento. 
 
1.5 – O número de UC relacionadas com as actividades específicas é contratualizado 
anualmente e consta da carta de compromisso, sendo anualmente actualizado à semelhança da 
ponderação da lista de utentes. Para efeitos de contratualização de USF que inicie a actividade 
em período não coincidente com o princípio do ano civil e económico, poderão ser 
considerados, durante este primeiro ano de actividade, períodos de contratualização semestral 
ou trimestral. 
 
1.6 - Nos dois primeiros anos de actividade da USF, se não existir histórico que permita o 
cálculo das unidades ponderadas das actividades específicas dos médicos, é contratualizado 
um mínimo de oito UC por médico. 
 
1.7 – Até à criação e implementação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, de acordo com 
o Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de Fevereiro, a contratualização referida nos números 
anteriores é da responsabilidade dos departamentos de contratualização de cada ARS com a 
participação da respectiva equipa regional de apoio (ERA) da Missão para os Cuidados de 
Saúde Primários. 
 
1.8 - Os critérios para atribuição de unidades ponderadas às actividades específicas previstas 
no nº1 do artigo 29º são os constantes do mapa IV, anexo ao presente regulamento. 
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1.9 - O suplemento associado ao alargamento do período de funcionamento, e previsto na 
alínea c) do nº3 do artigo 28º, é devido ao grupo de médicos, dividido igualmente por todos, 
sendo paga, mensalmente, a cada médico a respectiva quota-parte, segundo exemplos do 
mapa V anexo a este regulamento. 
 
1.10 - Nos primeiros seis meses de actividade das USF, os médicos, cuja lista de utentes não 
atinja a dimensão mínima de 1917 unidades ponderadas, terão a remuneração base, prevista 
no nº2 do artigo 28º, substituída pela remuneração da respectiva categoria e escalão do seu 
regime de trabalho da carreira médica (35 horas ou 42 horas em dedicação exclusiva), em 
conformidade com o disposto no nº9 do artigo 30º. 
 
1.11 - A remuneração base, prevista no nº2 do artigo 28º, o suplemento associado ao aumento 
de unidades ponderadas, previsto na alínea a) do nº3 do artigo 28º e a compensação financeira 
associada ao desenvolvimento das actividades específicas, da alínea a) nº4 do artigo 28º, são 
consideradas para efeitos de aposentação ou reforma e para efeitos de abono de vencimento 
de exercício perdido em virtude de faltas por doença ou de protecção social, na eventualidade 
de doença, nos termos do nº7 do artigo 28º. 
 
2. REMUNERAÇÃO DOS ENFERMEIROS (artigos 31º e 32º do Decreto-Lei nº298/2007) 
 
2.1 – Os valores do suplemento previsto na alínea a) do nº3 do artigo 31º, associado ao 
aumento de unidades ponderadas, tendo em conta a dimensão ponderada dos utentes inscritos 
na USF, são devidos ao grupo de enfermeiros da USF, divididos igualmente por todos, sendo 
paga mensalmente, a cada enfermeiro, a respectiva quota-parte segundo o disposto no nº5 do 
mesmo artigo 31º e o exemplo do mapa VI, anexo ao presente regulamento. 
 
2.2 - A dimensão ponderada dos utentes inscritos na USF e o cálculo do suplemento 
respectivo é actualizado trimestralmente, no primeiro ano de actividade na USF, e nos anos 
seguintes em 31 de Dezembro de cada ano. 
 
2.3 – Os valores do suplemento associado ao alargamento do período de funcionamento, 
previsto na alínea b) do nº3 do artigo 31º, são devidos ao grupo de enfermeiros da USF, 
divididos igualmente por todos, sendo paga mensalmente, a cada enfermeiro a respectiva 
quota-parte segundo o disposto no nº5 do mesmo artigo 31º e o exemplo do mapa V, anexo ao 
presente regulamento. 
 
3. REMUNERAÇÃO DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS (artigos 33º e 34º do Decreto-Lei 
nº298/2007) 
 
3.1 – Os valores do suplemento previsto na alínea a) do nº3 do artigo 33º, associado ao 
aumento de unidades ponderadas, tendo em conta a dimensão ponderada dos utentes inscritos 
na USF, são devidos ao grupo de assistentes administrativos da USF, divididos igualmente 
por todos, sendo paga mensalmente, a cada assistente administrativo a respectiva quota-parte 
segundo o disposto no nº5 do mesmo artigo 33º e o exemplo do mapa VII, anexo ao presente 
regulamento. 
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3.2 - A dimensão ponderada dos utentes inscritos na USF e o cálculo do suplemento 
respectivo é actualizado trimestralmente, no primeiro ano de actividade na USF, e nos anos 
seguintes em 31 de Dezembro de cada ano. 
 
3.3 – Os valores do suplemento associado ao alargamento do período de funcionamento, 
previsto na alínea b) do nº3 do artigo 33º, são devidos ao grupo de assistentes administrativos 
da USF, divididos igualmente por todos, sendo paga mensalmente, a cada assistente 
administrativo a respectiva quota-parte segundo o disposto no nº5 do mesmo artigo 33º e o 
exemplo do mapa V, anexo ao presente regulamento. 
 
4. COMPENSAÇÃO ASSOCIADA À CARTEIRA ADICIONAL DE SERVIÇOS (nº 6 do artigo 6º do 

Decreto-Lei nº 298/2007) 
 
4.1 - A carteira adicional de serviços, tanto para as USF de modelo A como de modelo B, é 
uma das componentes do compromisso assistencial que se traduz no desenvolvimento de 
actividades assumidas (Anexo II da Portaria nº1368/2007 de 18 de Outubro) e 
contratualizadas anualmente. 
 
4.2 - A compensação financeira global da equipa e a respectiva distribuição mensal pelos 
profissionais envolvidos na prestação das actividades da carteira adicional devem ser 
discriminadas na carta de compromisso. 
 
5. SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO PARA O COORDENADOR DA USF (artigo 36º do Decreto-Lei 

nº298/2007) 
 
Ao coordenador da equipa é atribuído um acréscimo remuneratório no valor de 910 Euros 
mensais, de acordo com nº1 do artigo 36º. 
 
6. FUNÇÕES DE ORIENTADOR DE FORMAÇÃO (artigo 35º do Decreto-Lei nº298/2007) 
 
Os médicos das USF que sejam orientadores de formação do internato complementar de 
medicina geral e familiar, têm direito, de acordo com o nº1 do artigo 35º, durante o período 
em que se verifique a respectiva actividade, à atribuição de 4 UC no montante mensal de 520 
Euros, não podendo essa actividade pôr em causa o compromisso assistencial da USF. 
 
7. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO PRESTADO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL 
 
7.1 - O regime de trabalho a tempo parcial, previsto no nº3 do artigo 22º, traduz-se no 
cumprimento de metade da duração semanal ou mensal do trabalho na USF, podendo a outra 
metade ser assegurada noutras funções públicas ou não. 
 
7.2 - A aprovação do horário de trabalho a praticar pelo funcionário em regime de trabalho a 
tempo parcial na USF, tendo em conta a pretensão do funcionário e as conveniências do 
serviço, compete ao coordenador da USF ou aquando da aprovação da candidatura. 
 
7.3 - O regime de trabalho a tempo parcial não prejudica a contagem de tempo do funcionário 
para efeitos de progressão na carreira e aposentação, sendo considerado nos mesmos termos 
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que a prestação de trabalho em regime de tempo completo, ou de 42 horas em dedicação 
exclusiva, para os médicos. 
 
7.4 - Os médicos, inseridos em USF de modelo B, em regime de trabalho a tempo parcial 
terão direito: 

a) A 50% da retribuição correspondente à remuneração da respectiva categoria e escalão, 
em regime de trabalho de dedicação exclusiva e horário de trinta e cinco horas 
(remuneração base, referida no nº2 do artigo 28º); 

b) Ao suplemento associado ao aumento das unidades ponderadas, nos termos dos nº3 e 4 
do artigo 9º [alínea a) do nº3 do artigo 28º] com um mínimo de 958 unidades ponderadas 
e até um máximo de 5 UC; 

c) Ao suplemento da realização de cuidados domiciliários [alínea b) do nº3 do artigo 28º], 
até ao limite máximo de 10 domicílios/mês, a um abono de 30 Euros por domicílio; 

d) A 50% do suplemento associado às UC do alargamento do período de funcionamento 
[alínea c) do nº3 do artigo 28º], segundo exemplo do mapa V anexo ao presente 
regulamento; 

e) A 50% das compensações de desempenho (nº4 do artigo 28º), segundo exemplo do mapa 
III anexo ao presente regulamento. 

 
7.5 - O número máximo mensal de UC é de 10, com limite de 5 para o suplemento previsto na 
alínea a) do nº3 do artigo 28º. 
 
7.6 - Os enfermeiros e os assistentes administrativos inseridos em USF de modelo B, em 
regime de trabalho a tempo parcial terão direito: 

a) A 50% da retribuição correspondente ao regime de trabalho a tempo completo conforme 
categoria e escalão em que estiverem colocados; 

b) Ao suplemento associado a 50% do aumento das unidades ponderadas, nos termos dos 
nº3 e 4 do artigo 9º [alínea a) do nº3 do artigo 31º e alínea a) do nº 3 do artigo 33º], 
segundo exemplos, respectivamente, dos mapas VI e VII anexos ao presente 
regulamento; 

c) A 50% dos suplementos relativos ao alargamento do período de funcionamento, previstos 
na alínea b) do nº3 do artigo 31º e na alínea b) do nº3 do artigo 33º, respectivamente, 
segundo exemplos do mapa V anexo ao presente regulamento; 

d) A 50% da atribuição de incentivos financeiros, previstas no nº4 do artigo 31º e no nº4 do 
artigo 33º respectivamente. 

7.7 - O número máximo mensal de UC, previstas no suplemento da alínea a), nº3 do artigo 
31º, é de 5 UC por enfermeiro com mínimo de 958 unidades ponderadas. 

7.8 - O número máximo mensal de UC, previstas no suplemento da alínea a), nº3 do artigo 
33º, é de 5 UC por administrativo com mínimo de 1237 unidades ponderadas. 
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MAPA I - REMUNERAÇÃO ASSOCIADA À DIMENSÃO E CARACTERÍSTICAS DA LISTA  

 
 (MÉDICOS) 

Dimensão ponderada 
da Lista por 

Médico 

Nº de Unidades 
Contratualizadas 

a receber 

Valor Mensal a 
receber  
(Euros) 

De… Até…   
 1917 +0  

1918 1972 +1 234 
1973 2027 +2 468 
2028 2082 +3 702 
2083 2137 +4 936 
2138 2192 +5 1170 
2193 2247 +6 1404 
2248 2302 +7 1534 
2303 2357 +8 1664 
2358  +9 1794 

 
 
 
 
 
 
 
MAPA II - REMUNERAÇÃO ASSOCIADA À REALIZAÇÃO DE CUIDADOS DOMICILIÁRIOS 
 

(MÉDICOS) 
Nº de Visitas 

Domiciliárias a 
remunerar 

Valor Mensal a 
receber  
(Euros) 

de1 a 20 de 30 a 600 
 

Cálculo: 
Se nd < 20 → vm = nd × 30 €; se nd ≥ 20 → vm = 20 × 30 € 
Em que nd é igual ao nº de domicílios mensais efectuados e vm o valor a receber em 
euros. 
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MAPA III - REMUNERAÇÃO ASSOCIADA ÀS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
 

(MÉDICOS) 
Dimensão 
ponderada 

resultante das 
Actividades 
Específicas 

Nº de Unidades 
Contratualizadas 

a receber 

Valor Mensal a 
receber  
(Euros) 

De… Até…   
 54 +0  

55 109 +1 130 
110 164 +2 260 
165 219 +3 390 
220 274 +4 520 
275 329 +5 650 
330 384 +6 780 
385 439 +7 910 
440 494 +8 1.040 
495 549 +9 1.170 
550 604 +10 1.300 
605 659 +11 1.430 
660 714 +12 1.560 
715 769 +13 1.690 
770 824 +14 1.820 
825 879 +15 1.950 
880 934 +16 2.080 
935 989 +17 2.210 
990 1.044 +18 2.340 

1.045 1.099 +19 2.470 
1.100  +20 2.600 

 
Exemplo: Numa USF com seis médicos em que o número de unidades ponderadas 

resultante das actividades específicas de toda a equipa é de 3300 UP: 
-Cada médico irá receber mensalmente €1300,00 (3410 UP : 6 = 568 UP <> 10 

UC). 
-No caso de um dos médicos ter regime de tempo parcial, cada médico em 

tempo completo receberá €1430,00 (3410 UP : 5,5 = 620 UP <> 11 UC) e o 
médico em tempo parcial 50% deste valor €715,00 (€1430,00 x 0,5). 
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MAPA IV – CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

 (Artigo 29º do Decreto-Lei nº298/2007) 
 
1. A vigilância, em planeamento familiar, de uma mulher em idade fértil, por ano - 

alínea a) 
 
■ Uma utente é considerada neste grupo se forem verdadeiras as condições A, B, C e D: 

A. Sexo feminino. 

B. Idades: [15, 50 anos[. 

C. Ter realizado pelo menos uma consulta médica (contacto directo) durante o período 
em análise com registo parametrizado – “A” do SOAP ou em campo específico do 
registo informático destinado a esta finalidade – com uma das rubricas da ICPC2 que 
permitem codificar o planeamento familiar: W11, W12, W13, W14 ou W15. 

D. Nas mulheres com idades entre os 25 e os 49 anos [25, 50 anos[ ter pelo menos um 
registo de resultado de colpocitologia nos 36 meses que antecedem a data fim do 
período em análise. 

 
2. A vigilância de uma gravidez – alínea b) 
 
■ Definições prévias: Seguimento até ao fim de uma gravidez. 
■ Uma utente é considerada neste grupo se forem verdadeiras as condições A, B, e C e, pelo 
menos, uma das duas seguintes: D ou E: 

A. Ter efectuado consulta de revisão do puerpério no período em análise. 

B. Ter efectuado a primeira consulta de gravidez antes das 12 semanas (contabilizadas a 
partir da DUM ou da data corrigida, por datação ecográfica, para o início da gravidez). 

C. Ter realizado pelo menos 5 consultas médicas (contacto directo) com registo 
parametrizado – “A” do SOAP ou em campo específico do registo informático 
destinado a esta finalidade – com uma das rubricas da ICPC2 que permitem codificar a 
vigilância em saúde materna até à 38ª semana de gravidez: W78, W79 ou W84. 

D. Ter um registo de resultado de ecografia obstétrica do 1º trimestre com data de 
realização entre as [11, 14 semanas[ de gestação (MCDT com código M.272). 

E. Ter um registo de resultado de ecografia obstétrica morfológica (MCDT com código 
M.291 e M.292), com data de realização entre as [18, 24 semanas[ de gestação. 

 
3. A vigilância de uma criança, no primeiro ano de vida, por ano – alínea c) 
 
■ Um utente é considerado neste grupo se forem verdadeiras as condições A, B, C e D: 

A. Ter completado um ano de vida durante o período em análise. 
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B. Ter tido a primeira consulta até ao 28º dia de vida [0, 28 dias]. 

C. Ter realizado pelo menos 5 consultas médicas (contacto directo) até aos 11 meses de 
vida [0, 330 dias] com registo parametrizado – “A” do SOAP ou em campo específico 
do registo informático destinado a esta finalidade – com uma das rubricas da ICPC2 
que permitem codificar a vigilância em saúde infantil e juvenil: A98. 

D. Ter pelo menos 2 registos parametrizados de avaliação do desenvolvimento psico-
motor (sheridan) até aos 11 meses de vida [0, 330 dias]. 

 
 
4. A vigilância de uma criança, no segundo ano de vida, por ano – alínea d) 
 
■ Um utente é considerado neste grupo se forem verdadeiras as condições A, B e C: 

A. Ter completado 2 anos de vida durante o período em análise. 

B. Ter realizado pelo menos 3 consultas médicas (contacto directo) entre os 11 e os 23 
meses de vida ]330, 700 dias] com registo parametrizado – “A” do SOAP ou em 
campo específico do registo informático destinado a esta finalidade – com uma das 
rubricas da ICPC2 que permitem codificar a vigilância em saúde infantil e juvenil: 
A98. 

C. Ter pelo menos 1 registo parametrizado de avaliação do desenvolvimento psicomotor 
(sheridan) entre os 11 e os 23 meses de vida ]330, 700 dias]. 

 
5. A vigilância de uma pessoa diabética, por ano – alínea e) 
 
■ Um utente é considerado neste grupo se forem verdadeiras as condições A, B, C, D, E, F e 
G: 

A. Ter o diagnóstico de DM (T89 ou T90) na lista de problemas, com estado activo. 

B. Ter realizado pelo menos 2 consultas médicas (contacto directo) durante o período em 
análise com registo parametrizado – “A” do SOAP ou em campo específico do registo 
informático destinado a esta finalidade – com uma das rubricas da ICPC2 que 
permitem codificar a vigilância em diabetes mellitus: T89 ou T90. 

C. Ter pelo menos 2 registos de pressão arterial durante o período em análise. 

D. Ter pelo menos 2 registos de resultado de hemoglobina A1C (MCDT com código 
A531) realizados durante o período em análise. 

E. Ter pelo menos 1 registo de resultado de hemoglobina A1C (MCDT com código 
A531) <= 8,5% realizado durante o período em análise. 

F. Ter pelo menos 1 registo de resultado de microalbuminúria (MCDT com código A560 
ou Micral-Test) realizado durante o período em análise. 

G. Ter pelo menos 1 registo de resultados de colesterol total (MCDT com código A410), 
colesterol HDL (MCDT com código A412) e triglicéridos (MCDT com código A620) 
realizados durante o período em análise. 
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6. A vigilância de uma pessoa hipertensa, por ano – alínea f) 
 
■ Um utente é considerado neste grupo se forem verdadeiras as condições 
A, B, C, e D, e, pelo menos, uma das duas seguintes: E ou F: 
 

A. Ter o diagnóstico de hipertensão arterial (K86 ou K87) na lista de problemas, com 
estado activo. 

B. Ter realizado pelo menos 2 consultas médicas (contacto directo) durante o período em 
análise com registo parametrizado – “A” do SOAP ou em campo específico do registo 
informático destinado a esta finalidade – com uma das rubricas da ICPC2 que 
permitem codificar a vigilância em hipertensão arterial: K86 ou K87. 

C. Ter pelo menos 2 registos de pressão arterial durante o período em análise. 

D. Ter pelo menos 1 registo de pressão arterial durante o período em análise com valores 
de PAS <= 150 mmHg e PAD <= 90 mmHg. 

E. Ter pelo menos 1 registo de resultado de microalbuminúria (MCDT com código A560 
ou Micral-Test) realizado durante o período em análise. 

F. Ter pelo menos 1 registo de resultado de colesterol total (MCDT com código A410), 
colesterol HDL (MCDT com código A412) e triglicéridos (MCDT com código A620) 
realizados durante os 24 meses que antecedem a data fim do período em análise. 

 

MAPA V – REMUNERAÇÃO ASSOCIADA AO ALARGAMENTO DO PERÍODO DE 
FUNCIONAMENTO OU COBERTURA ASSISTENCIAL  

[alínea c) do nº3 do artigo 28º e nº7 e 8 do artigo 30º] 
[alínea b) do nº3 do artigo 31º e nº6 do artigo 32º] 
[alínea b) do nº3 do artigo 33º e nº6 do artigo 34º] 

 

DIAS ÚTEIS 
SÁBADOS, 
DOMINGOS  

FERIADOS 
 
 
 

1 HORA DE ALARGAMENTO 
SEMANAL= 1UC 

1 HORA DE 
ALARGAMENTO 
AOS FERIADOS 

Médicos  1UC = €180,00 1UC = €235,00 1UC x 0,269* = €63,23 
Enfermeiros  1UC = €89,00 1UC = €115,00 1UC x 0,269* = €30,94 
Administrativos  1UC = €50,00 1UC = €65,00 1UC x 0,269* = €17,49 

 
*Factor de correcção semanal dos feriados: 14 feriados anuais: 52 semanas = 0,269 
 
Exemplos: Numa USF com seis médicos em que foi contratualizado o alargamento de 

horário: 
Ex.1- Em dias úteis entre as 20h e as 22h, de segunda a sexta-feira, ou seja, 10 horas 

semanais, temos os seguintes cálculos: 
-10 horas (10 UC) x €180,00 = €1.800,00 mensais 
-Cada médico irá receber mensalmente €300,00 (€1800 : 6). 
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-No caso de um dos médicos ter regime de tempo parcial, cada médico em 
tempo completo receberá €327,00 (€1800 : 5,5) e o médico em tempo parcial 
50% deste valor €163,50 (€327 x 0,5). 

 
 
 
 

Ex.2- Aos sábados e domingos entre as 08h e as 12h, isto é, 8 horas temos os seguintes 
cálculos: 

-8 horas (8UC) x €235,00 = €1880,00 mensais 
-Cada médico irá receber mensalmente €313,33 (€1880 : 6). 

 
Ex.3- Em dias feriados entre as 08h e as 12h, ou seja, 4 horas por feriado, temos os 

seguintes cálculos: 
-4 horas (4UC x 0,269) x €235,00 = €252,86 mensais 
-Cada médico irá receber mensalmente €42,14 (€252,86 : 6). 

 
 
 
MAPA VI - REMUNERAÇÃO ASSOCIADA À DIMENSÃO E CARACTERÍSTICAS DOS UTENTES DA USF 
 

(ENFERMEIROS) 
Dimensão Média 
da Ponderação 
do nº de utentes 

por 
Enfermeiro 

Nº de Unidades 
Contratualizadas 

a receber 

Valor Mensal a receber 
(Euros) 

De… Até…   
 1917 +0  

1918 1972 +1 100 
1973 2027 +2 200 
2028 2082 +3 300 
2083 2137 +4 400 
2138 2192 +5 500 
2193 2247 +6 600 
2248 2302 +7 700 
2303 2357 +8 800 
2358  +9 900 

 
Exemplo: Numa USF com seis enfermeiros em que o número de unidades ponderadas 

resultantes dos utentes da USF é de 13200 UP: 
-Cada enfermeiro irá receber mensalmente €600,00 (13200 UP : 6 = 2200 UP 

<> 6 UC). 
-No caso de um dos enfermeiros ter regime de tempo parcial, cada enfermeiro 

em tempo completo receberá €900,00 (13200 UP : 5,5 = 2400 UP <> 9 UC) 
e o enfermeiro em tempo parcial 50% deste valor €450,00 (€900,00 x 0,5). 
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MAPA VII - REMUNERAÇÃO ASSOCIADA À DIMENSÃO E CARACTERÍSTICAS DOS UTENTES DA USF  
 

(ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS) 
Dimensão Média 
da Ponderação 
do nº de utentes 
por Assistente 
Administrativo 

Nº de Unidades 
Contratualizadas 

a receber 

Valor Mensal a receber 
(Euros) 

De… Até…   
 2474 +0  

2475 2545 +1 60 
2546 2616 +2 120 
2617 2687 +3 180 
2688 2758 +4 240 
2759 2829 +5 300 
2830 2900 +6 360 
2901 2971 +7 420 
2972 3042 +8 480 
3043  +9 540 

 
Exemplo: Numa USF com cinco assistentes administrativos em que o número de unidades 

ponderadas resultantes dos utentes da USF é de 13200 UP: 
-Cada assistente administrativo irá receber mensalmente €300,00 (13200 UP : 

5 = 2640 UP <> 3 UC). 
-No caso de um dos assistentes administrativos ter regime de tempo parcial, 

cada assistente administrativo em tempo completo receberá €420,00 (13200 
UP : 4,5 = 2933 UP <> 7 UC) e o assistente administrativo em tempo parcial 
50% deste valor €210,00 (€420,00 x 0,5). 

 
 
 
 
 
 
 
 


