
ANEXO II 

 

Nova tabela relativa ao serviço de transportes para o Regime Livre 

 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO % 
VALOR 

MÁXIMO 
REGRAS 

6701 Ambulância ou VDTD 

  
Taxa de saída para deslocações 
iguais ou inferiores a 25 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 25 Km 
- Valor do Km 

0,51 € 

  Tempo de espera (por hora) 7,50 € 

  Acompanhante de doente 10,00 € 

  Oxigénio 10,00 € 

6702 Ambulância ou VDTD 

  
Taxa de saída para deslocações 
iguais ou inferiores a 25 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 25 Km 
- Valor do Km 

0,51 € 

  Tempo de espera (por hora) 7,50 € 

  Acompanhante de doente 10,00 € 

  Oxigénio 10,00 € 

 

Regras:    

1. O financiamento pela ADM do transporte requer prescrição médica que ateste a sua 

imprescindibilidade face à situação clínica do beneficiário. A prescrição deve conter os seguintes 

elementos:  

a) Identificação do beneficiário;  

b) Identificação do médico prescritor e respetiva especialidade e cédula profissional;  

c) Justificação clínica, devidamente fundamentada, da necessidade de transporte;  

d) Condições em que o transporte deve ocorrer, nomeadamente se o beneficiário necessita de oxigénio 

ou se se encontra acamado; 

e) Justificação da necessidade de acompanhante (caso aplicável);  

f) Em caso de tratamentos prolongados e continuados, justificação da sua necessidade (caso aplicável);  



2. A contagem dos quilómetros percorridos, por deslocação, é calculada a partir da morada/local onde 

reside ou da unidade de saúde onde o beneficiário se encontra internado até ao local de destino 

(unidade prestadora de cuidados de saúde de destino) e retorno ao local de origem. 

3. No caso das altas hospitalares ou internamentos a contagem dos quilómetros percorridos é calculada 

entre o local de origem até ao destino e retorno. 

4. Apenas pode ser faturado tempo de espera quando o percurso exceda 60 minutos, contabilizando-se a 

partir da segunda hora e subsequentes. A faturação de mais de 4 horas de espera carece de justificação 

clínica da entidade prestadora do ato clínico. 

5. A presença de um acompanhante do beneficiário é comparticipada nas seguintes situações:  

a) Beneficiário do subsídio por "assistência permanente de terceira pessoa" (artigo 10.º do Decreto-Lei 

n.º 133- B/1997, de 30 de maio);  

b) Idade inferior a 18 anos;  

c) Debilidade mental profunda;  

d) Problemas cognitivos graves;  

e) Surdez total; 

f) Défice de visão significativo superior a 80%, ainda que com "ajudas técnicas". 

g) A faturação do acompanhante é por deslocação e não por percurso. 

6. A administração de oxigénio (inclui produto) só pode ser faturada em caso de necessidade e desde que 

devidamente prescrita por médico. A faturação do oxigénio é por deslocação 

7. A prescrição do transporte é válida por 30 dias, exceto no caso de a condição clínica incapacitante do 

beneficiário exigir a prestação de cuidados de saúde, de forma prolongada e continuada, em que a 

prescrição é válida por 90 dias. 

8. A fatura-recibo do beneficiário deve conter os seguintes elementos: data da deslocação, percurso 

efetuado (locais de origem e destino), número total de kms percorridos. Nos casos em que tal se 

verifique deve ainda constar o tempo de espera e identificação do acompanhante. 

9. A faturação do transporte deve ser acompanhada de declaração de presença emitida pela entidade 

prestadora dos cuidados de saúde a confirmar a data/hora de entrada e saída e o tipo de cuidado(s) 

prestados(s). 

10. Apenas é comparticipada no máximo uma deslocação por dia, independentemente da mesma ocorrer 

em regime convencionado ou em regime livre. 

11. O custo da viagem será suportado sempre que, no decurso do internamento, o estado do doente 

requeira a sua deslocação para a realização de cuidados médicos noutra entidade prestadora devido à 

sua inexistência na entidade onde o beneficiário está internado. 



12. Os códigos de transporte não urgente de doentes aplicam-se nas situações em que o estado do doente 

implique cuidados hospitalares em internamento, intervenções cirúrgicas e sempre que recebam 

cuidados médicos especializados (consultas, meios complementares de diagnóstico e fisioterapia), 

desde que o seu estado de saúde não permita a utilização de transportes coletivos, comprovado por 

Declaração Médica, após análise e parecer favorável do Departamento de Consultoria Clínica da ADM. 

13. Para 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, após análise e parecer 

favorável do Departamento de Consultoria Clínica da ADM., a comparticipação é de 100% até aos limites 

máximos previstos na Tabela. 

 


