
 

 

N/Ref. 102/14                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2014 

 
Assunto: APROVAÇÃO DO MODELO DE RECEITA MÉDICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO EM 
QUALQUER ESTADO-MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA. 

 
 
Caro Associado, 

 

Sabia que já foi aprovado o novo Modelo de Receita Médica da União 
Europeia? 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Despacho n.º 11042-F/2014, de 29 de Agosto, 

que vem aprovar o modelo de receita médica passível de reconhecimento em qualquer 

Estado-Membro da União Europeia, nos termos do n.º 2, do art. 15.º da Lei n.º 52/2014, de 25 

de Agosto. 

 

A Lei n.º 52/2014, de 25 de Agosto, veio estabelecer normas de acesso a cuidados de saúde 

transfronteiriços e promover a cooperação em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, 

estabelecendo medidas para facilitar o reconhecimento de receitas médicas emitidas noutro 

Estado-membro. 

 

Assim, com o presente despacho é aprovado o modelo de receita médica reconhecido em 

qualquer Estado-Membro da União Europeia, constante do anexo I que faz parte do presente 

diploma. 

 

O modelo de receita médica é apenas utilizado nas situações em que o doente informe o 

médico prescritor que pretende que a receita médica seja dispensada noutro Estado-Membro 

e seja produzido através de aplicativo de prescrição eletrónica devidamente reconhecido. 

 

A utilização do modelo de receita médica aprovado pelo presente despacho ocorre a partir de 

1 de Fevereiro de 2015, podendo até essa data o médico prescritor emitir a receita, através de 

aplicativo informático ou com recurso ao modelo pré-impresso, desde que contenha 

obrigatoriamente os seguintes elementos, a incluir manualmente: 

a) Na identificação do doente, o nome completo, escrito por extenso e sem abreviaturas, 

e a data de nascimento; 



 

 

b) Na autenticação da receita, a data de emissão e a assinatura digital ou manuscrita, 

consoante se trate de receita eletrónica ou manual; 

c) Na identificação do profissional de saúde responsável pela prescrição, o nome 

completo, escrito por extenso e sem abreviaturas, as qualificações profissionais, os 

elementos para contato direto, designadamente o endereço eletrónico, o número de 

telefone ou de fax, com indicação do indicativo internacional e o endereço 

profissional, incluindo o nome do Estado-membro; 

d) A prescrição do medicamento obedece aos requisitos estabelecidos nos artigos 120.º e 

120.º-a do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto e respetiva regulamentação.  

 

O presente despacho entrou em vigor a 1 de Setembro de 2014 e não dispensa a sua leitura 

que poderá consultar em www.dre.pt, ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1410190228.pdf. Poderá ainda visualizar a Lei 

n.º 52/2014, de 25 de Agosto na sua integra, da mesma forma, através do link: 

http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1410190837.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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