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O Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, denominado SAPA, criado pelo Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de 

abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 42/2001, de 23 de março, e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro e pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março apresenta-se como um importante instrumento para a concretização de 

uma política global, integrada e transversal de resposta às pessoas com deficiência ou com incapacidade temporária, de 

forma a compensar e atenuar as suas limitações e restrições. 

 

 

1. A quem se destina o SAPA? 

O SAPA destina-se a todas as pessoas com deficiência ou incapacidade temporária que necessitam de produtos 

de apoio ou que apresentam dificuldades específicas, suscetíveis, em conjugação com os fatores do meio que lhe possa 

limitar ou dificultar a atividade e a participação, em condições de igualdade e inclusão tendo em consideração o contexto 

de vida da pessoa. 

Este sistema é uma das medidas públicas que pretende facilitar o acesso das pessoas com deficiência e/ou 

incapacidade aos produtos de apoio e equipamentos indispensáveis e necessários à prevenção, compensação ou 

neutralização das incapacidades e desvantagens resultantes de deficiência e/ou incapacidade e, acima de tudo, 

prosseguir na concretização do objetivo prioritário de reabilitação, integração e participação plena social e profissional. 

 

 

2. Quais são as entidades intervenientes no SAPA? 

O SAPA é composto por uma entidade gestora, entidades financiadoras e entidades prescritoras. Cabe ao Instituto 

Nacional para a Reabilitação, I.P., enquanto entidade gestora, a coordenação do Grupo de Trabalho da Lista Homologada 

dos produtos de apoio que podem ser financiados pelo sistema, bem como a elaboração de um relatório anual da 

execução física e financeira do financiamento do SAPA, redigido com a informação fornecida por todas as entidades 

financiadoras com intervenção neste sistema. 

As entidades financiadoras que comparticipam a aquisição dos produtos de apoio são:  

a) Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.) – Ministério da Saúde; 

b) Direção-Geral de Educação (DGE) – Ministério da Educação; 

c) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) – Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social; 

d) Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social. 

 

 

3. O que são produtos de apoio? 

São considerados produtos de apoio os produtos, dispositivos, equipamentos ou sistemas técnicos de produção 

especializada ou disponível no mercado destinados a prevenir, compensar, atenuar ou neutralizar limitações na atividade 

ou as restrições na participação das pessoas com deficiência.  

  

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/04/07400/0227502277.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/04/07400/0227502277.pdf
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4. Como funciona a atribuição de produtos de apoio? 

Na Saúde, os produtos de apoio são prescritos por médicos na PEM, nas unidades hospitalares, no âmbito da 

consulta externa, para serem utilizados em ambulatório. O mesmo produto de apoio apenas deve ser requerido numa 

única entidade financiadora.  

Para que estas prescrições possam ser objeto de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde, o prescritor 

deve, no ato de prescrição, proceder à emissão através do TAB – SAPA da PEM e selecionar os códigos de prescrição, 

inscritos na coluna “Prescrição Médica Obrigatória”, previstos no Despacho n.º 7197/2016, do Diário da República, 2.ª 

série — n.º 105, de 1 de junho de 2016, conforme redação atual e tabela anexa (ANEXO I) (consultar Circular Normativa 

Conjunta n. º2 ACSS/SPMS, 27 de janeiro de 2017). 

A comparticipação dos produtos de apoio é de 100 %, estes são diretamente fornecidos aos utentes, não havendo 

lugar a comparticipação através de reembolso (de acordo com o artigo 12º, do Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de abril, na 

sua redação atual). 

 

 

5. Quais os produtos de apoio que podem ser financiados no âmbito do SAPA?  

Apenas podem ser objeto de financiamento no âmbito do SAPA os produtos de apoio constantes na lista 

homologada publicada no Despacho nº 7197/2016, de 1 de junho. 

O montante das verbas destinadas ao financiamento dos produtos de apoio é fixado, anualmente, por despacho 

conjunto dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças, da segurança social, da saúde e da educação. 

As entidades prescritoras são definidas por despacho do membro do Governo que tutela cada uma das entidades 

financiadoras.  

 

 

6. Qual o processo de atribuição dos produtos de apoio nos hospitais? 

Os produtos de apoio são prescritos em consulta externa por médicos, de acordo com a respetiva especialidade. 

O Serviço de Aprovisionamento do hospital solicita cotação para a prescrição emitida e o Conselho de Administração 

autoriza ou não essa aquisição. 

Após autorização, é realizada a encomenda ao fornecedor do produto de apoio e, quando o mesmo é rececionado 

pelo hospital, é entregue diretamente ao utente, fora do internamento, preferencialmente em consulta. 

O circuito de atribuição e monitorização dos produtos de apoio é realizado na Plataforma de Financiamento 

Supletivo de Atribuição de Produtos de Apoio pelas entidades hospitalares e coordenado pela Administração Central do 

Sistema de Saúde, IP. 

Assim, salienta-se que os produtos de apoio que são prescritos no hospital deverão ser financiados por este e 

entregues ao utente de forma direta e gratuita, pelo que não deverão ser encaminhadas as prescrições para outras 

entidades financiadoras (identificadas supra no ponto 2., nas alíneas b), c) e d)) para atribuição dos produtos de apoio. 
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7. Quais as entidades prescritoras na Saúde? 

Por “entidades prescritoras” entende-se a entidade, serviço, organismo ou centro de referência à qual pertence a 

equipa técnica multidisciplinar ou o médico que procede à prescrição do(s) produto(s) de apoio, conforme alínea d), do 

artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de abril, na sua redação atual.  

 

ARS Norte 

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

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

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

Centro Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde, E.P.E. 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 

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

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

Hospital de Braga, E.P.E. 

Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos 

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

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil - Porto, E.P.E. 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. 

Unidade Local de Saúde Nordeste, E.P.E. 

 

ARS Centro 

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, S.P.A. 

Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 

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

Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E. 

Hospital Arcebispo São Crisóstomo, S.P.A. 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. 

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil - Centro, E.P.E. 

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. 

 

ARSLVT 

Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E. 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. 

Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. 
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Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E. 

Centro Hospitalar Setúbal, E.P.E. 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. 

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

Hospital Beatriz Ângelo - Loures, E.P.E. 

Hospital de Cascais, P.P.P. 

Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. 

Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 

Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, S.P.A. 

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

 

ARS ALENTEJO 

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

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

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

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano E. P. E. 

 

ARS ALGARVE 

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

 

 

8. Qual o processo de atribuição de produtos de apoio nos Cuidados de Saúde Primários? 

 

O n.º 8 do Despacho n.º 11233/2016, de 19 de setembro, determinou que “até 31 de março de 2017 a SPMS, 

E. P. E., desenvolve e implementa um módulo no aplicativo ‘Prescrição Eletrónica Médica’ (PEM), que permite 

a prescrição eletrónica do material de ostomia e produtos para absorção de urina e fezes, o envio da informação 

necessária ao sistema BDR -SAPA (garantindo a sua interoperabilidade)”.  

A Circular Normativa Conjunta n.º 2 ACSS/SPMS/2017, de 27 de janeiro, estabeleceu que, dada a 

necessidade de simplificar o ato de prescrição dos produtos de apoio, a partir de dia 1 de fevereiro de 2017, a 

prescrição deste tipo de produtos passou a efetuar-se exclusivamente através da PEM, terminando com a 

necessidade de utilização da BDR-SAPA. 

Acontece que ainda não ocorreu a interoperabilidade entre as aplicações em causa, situação que ultrapassa 

este instituto, pese embora, as inúmeras diligências tomadas para que a mesma se desbloqueie em favor dos 

utentes. 
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Em face do que antecede, e na falta de melhor solução à data, dos 270 produtos de apoio constantes da lista 

homologada, apenas os 18 seguintes são prescritos pelos Cuidados de Saúde Primários e financiados pelo 

Instituto de Segurança Social, que se encontra igualmente habilitado a atribuí-los.  

 

Para estes produtos de apoio o médico de Medicina Geral e Familiar prescreve na PEM – Prescrição 

Eletrónica Médica o produto de apoio necessário ao utente, que deve, posteriormente, dirigir-se a um centro 

distrital do Instituto de Segurança Social, seguindo os procedimentos definidos por aquela entidade. 

Se se tratar de produtos de apoio exclusivos de prescrição pela Saúde (vide lista homologada, coluna 

“Prescrição Médica Obrigatória”), poderá o médico de Medicina Geral e Familiar encaminhar o utente para a 

consulta de especialidade hospitalar a fim da atribuição ser feita a partir do hospital. 

 

   

9. Como posso ter acesso aos produtos de apoio para absorção de urina e fezes (código ISO 09 30 

04 – fraldas)? 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de abril, que criou o SAPA, os produtos de apoio podem ser 

atribuídos por estruturas adequadas do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, do Ministério da Saúde e do 

Ministério da Educação. 

 

Neste sentido, cada Ministério rege-se por normas orientadoras próprias na atribuição dos mesmos. No âmbito do 

Serviço Nacional de Saúde e de acordo com a Circular Normativa Conjunta n.º 28/2017/DPS/ACSS, de 11 de dezembro, 

as regras de reembolso de produtos de apoio usados no corpo para absorção de urina e fezes (código ISO 09 30 04 – 

fraldas) determinam que apenas devem ser reembolsados os pedidos de utentes incontinentes que apresentem Atestado 

Médico Multiusos que ateste uma incapacidade igual ou superior a 60% e que reúnam, cumulativamente, os requisitos 

de isenção do pagamento de taxa moderadora por motivo de insuficiência económica.  

No que diz respeito ao processo de reembolso das fraldas, que é efetuado no centro de saúde da área de 
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residência do utente, não é necessário apresentar qualquer tipo de orçamento, sendo o valor unitário máximo a 

comparticipar pelas Unidades de Cuidados de Saúde Primários (centros de saúde) de 1,28€ por dia e por utente. Os 

documentos que devem ser apresentados para o reembolso são a prescrição eletrónica médica (emitida através da PEM) 

e as faturas que comprovam o seu pagamento. 

 

Para a obtenção do grau de incapacidade, o utente deve dirigir-se ao Centro de Saúde da sua área de residência, 

requerendo ao adjunto do Delegado Regional de Saúde a convocação de uma Junta Médica para avaliação do seu grau 

de incapacidade e emissão do respetivo atestado médico de incapacidade, o qual adquire uma função multiusos, para 

efeitos de acesso às medidas e benefícios previstos na lei. O utente deverá, ainda, juntar ao referido requerimento os 

relatórios médicos e meios auxiliares de diagnóstico de que disponha. O adjunto do Delegado Regional de Saúde 

convocará a Junta Médica e notifica o requerente da sua realização, no prazo de 60 dias, após a data de entrada do 

requerimento.  

 

O reconhecimento de insuficiência económica para pagamento de taxas moderadoras e outros encargos no 

acesso às prestações de saúde dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde depende de requerimento 

a apresentar via Internet. O utente pode aceder ao formulário, que se encontra no Portal do SNS, através do seguinte link 

https://www.sns24.gov.pt/servico/pedir-isencao-de-taxa-moderadora/.  

 

O registo é criado com o número de utente e ao preencher o requerimento para efeito de isenção de pagamento 

de taxas moderadoras, o utente deve mencionar todos os elementos do seu agregado familiar, tal como definido no artigo 

13º do Código de IRS. 

 

Após a concessão do benefício da isenção do pagamento de taxas moderadoras por motivo de insuficiência 

económica, o rendimento médio mensal do agregado familiar é automaticamente aferido a 30 de setembro de cada ano, 

de acordo com a avaliação da Autoridade Tributária e Aduaneira – Direção de Serviços do IRS, não sendo exigido ao 

utente qualquer procedimento adicional para a reavaliação da sua situação de insuficiência económica, designadamente 

a apresentação de novo requerimento, exceto nos casos em que ocorram alterações na informação prestada ou 

desconformidade com a declaração fiscal relativa aos membros do agregado familiar. 

 

Os dados de identificação do agregado familiar devem estar atualizados no Centro de Saúde e no Serviço de 

Finanças da respetiva área de residência, por forma a evitar constrangimentos e/ou erros na avaliação. 

 

Os utentes podem consultar os rendimentos considerados no apuramento da condição de insuficiência económica 

e o respetivo cálculo do rendimento médio mensal realizado pela AT, acedendo ao Portal das Finanças 

(https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/external/instxmod/pesquisaDeterminacoes.do opção 

“Insuficiência económica p/ taxas moderadoras”). 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sns24.gov.pt%2Fservico%2Fpedir-isencao-de-taxa-moderadora%2F&data=04%7C01%7Cajudastecnicas%40acss.min-saude.pt%7C3ebdd8f357fa49ba1e7e08d9064bb1e1%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637547745033037847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=9zz3LyYwSug4Qy9LkI9DqpOvIX5hlPTCx2exkc%2BRsoM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.portaldasfinancas.gov.pt%2Fpt%2Fmain.jsp%3Fbody%3D%2Fexternal%2Finstxmod%2FpesquisaDeterminacoes.do&data=04%7C01%7Cajudastecnicas%40acss.min-saude.pt%7C3ebdd8f357fa49ba1e7e08d9064bb1e1%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637547745033037847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=7at9KsAsxjr4LkGTKbZLaVZ%2F5wcR93ZOXgmUnInNfws%3D&reserved=0
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10. Como posso ter acesso aos produtos de Ostomia? 

A Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro, com a redação dada pela Portaria n.º 92-E/2017, de 3 de março, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 111/2018, de 26 de abril e a Portaria n.º 92-F/2017, de 3 de março estabelecem, 

respetivamente, o regime de comparticipação para dispositivos médicos para apoio aos doentes ostomizados e o regime 

de comparticipação para dispositivos médicos para apoio a doentes com incontinência/retenção urinária. 

Estes diplomas aplicam-se aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e determinam a comparticipação do 

Estado em 100% do preço de venda ao público, mediante prescrição eletrónica (ou manual, nas exceções legalmente 

previstas) pela PEM e dispensa em farmácia. 

 

 

11. Qual o prazo para atribuição de produtos de apoio? 

O artigo 11-Aº do Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de abril, na redação dada pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, 

estabeleceu que as entidades têm um prazo de 30 dias, a partir da data do deferimento do financiamento dos produtos 

de apoio abrangidos pelo presente decreto-lei, para entregar o produto de apoio requerido.  

 

 

12. O utente tem de pagar algum valor pelo produto de apoio? Há direito ao reembolso de produtos 

de apoio?  

Na Saúde, o financiamento dos produtos de apoio é de 100%, não havendo lugar ao reembolso, sendo entregues 

diretamente ao utente. 

 

 

13. Há direito à reparação do produto de apoio? 

Sim, há lugar à reparação do produto de apoio, tal como referido na alínea 5), no artigo 4.º, do Despacho n.º 

7225/2015 que esclarece que na instrução de processos no âmbito do SAPA não são aceites recibos de produtos de 

apoio previamente adquiridos ainda que acompanhados de prescrições, salvo quanto às situações de reparação dos 

produtos de apoio e nos termos definidos pela entidade financiadora; e ainda a alínea 8, do mesmo artigo, do mesmo 

diploma, que determina que a reparação dos produtos de apoio é financiada com reporte aos respetivos códigos ISO da 

lista homologada. 
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