
 
 

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I.P. 
 

COMUNICADO 
 
 

Implementação de Tabela de Comparticipações relativas ao Serviço de 

Transporte (ambulância ou VDTD) no âmbito do Regime Livre 

 

Exmos./as Senhores/as Beneficiários/as da ADM, 
 

Por deliberação do Conselho Diretivo, de 11 de março de 2021, foi aprovada a 

tabela de comparticipação relativa ao Serviço de Transportes, em ambulância ou 

VDTD no âmbito do Regime Livre, a qual se difunde em anexo (ANEXO I – 

TABELA DE TRANSPORTES / REGIME LIVRE). 

A comparticipação relativa a viaturas de aluguer, transporte coletivo, transporte 

para o continente e estrangeiro (por falta de meios técnicos), mantém-se como 

previsto nas Tabelas da ADSE (Regime Livre) em vigor. 

 

Lisboa, 01 de abril de 2021 

 

 

O Conselho Diretivo do IASFA, I.P. 

 
 
 



 

ANEXO I -  TABELA DE TRANSPORTES / AMBULANCIA OU VDTD/ REGIME LIVRE 

 

DESIGNAÇÃO % VALOR MÁXIMO REGRAS 

Ambulância ou VDTD (situações específicas) 

Deslocações iguais ou inferiores a 15 Km (ORIGEM - DESTINO - ORIGEM) 

95 

26,00 € 

A comparticipação será de 95% e inclui a espera, para os doentes que recebam cuidados médicos 
especializados (consultas, tratamentos, meios auxiliares de diagnóstico e fisioterapia), quando se 

trate de doentes amputados, com AVC, esclerose em placas ou paralisia cerebral, com 
incapacidade igual ou superior a 80%, desde que este meio de transporte seja considerado 

imprescindível por declaração médica (6701).  

Deslocações superiores a 15 km e até 25 Km (inclusive) (ORIGEM - DESTINO - ORIGEM) 52,00 € 

Deslocações superiores a 15 km e até 25 Km (inclusive)  (ORIGEM - DESTINO) 26,00 € 

Deslocações  - Fornecimento de Oxigénio  5,00€ / H 

Deslocações Superiores a 25 Km  - (cumulativamente) 0,51 / Km 

Ambulância ou VDTD (Outras situações) 

Deslocações iguais ou inferiores a 15 Km (ORIGEM - DESTINO - ORIGEM) 

80 

26,00 €                      A comparticipação será de 80% e incluirá a espera quando o estado do doente 
implique cuidados hospitalares, em internamento, intervenções cirúrgicas e urgência e sempre 

que recebam cuidados médicos especializados (consultas, meios auxiliares de diagnóstico e 
fisioterapia), desde que o seu estado de saúde não permita a utilização de transportes coletivos, 

mediante justificação médica. A comparticipação será efetuada, mediante a apresentação do 
respetivo recibo e a declaração da entidade prestadora dos cuidados de saúde a confirmar a data 

e o tipo de cuidado recebido (6702).  

Deslocações superiores a 15 km e até 25 Km (inclusive) (ORIGEM - DESTINO - ORIGEM) 52,00 € 

Deslocações superiores a 15 km e até 25 Km (inclusive) (ORIGEM - DESTINO) 26,00 € 

Deslocações  - Fornecimento de Oxigénio  5,00€ / H 

Deslocações Superiores a 25 Km (cumulativamente) 0,51 / Km 

 
Regras:    

1) O prestador deve juntar aos documentos de suporte: declaração a confirmar a data da deslocação, o tipo de cuidado de saúde que motivou a 
mesma, a identificação da entidade destino da deslocação, a identificação do acompanhante, o número de Kms do trajeto e a duração da 
administração do oxigénio (horas).  

2) A administração de oxigénio (inclui produto) só pode ser faturada desde que devidamente prescrita por médico.  
3) Para o caso de doentes hemodialisados, com paramiloidose, hemofílicos ou do foro oncológico, que necessitem de se deslocar para 
tratamentos de cobaltoterapia, quimioterapia, radioterapia ou similar, desde que este meio de transporte seja considerado imprescindível por 
Declaração Médica a comparticipação é de 100%. 
 
4) Para efeitos do previsto na presente tabela o local de “origem” do deslocamento é a morada ou o local onde o beneficiário se encontre 
internado. 

 


