
 

 

N/Ref. 43/16                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2016 

 

Assunto: LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAMENTO E DE EQUIPAS 

DE APOIO DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2016/A, de 1 

de fevereiro, publicado no Jornal Oficial, I Série, n.º 16 de 2 de fevereiro de 2016, que vem 

estabelecer o regime jurídico do licenciamento e fiscalização de unidades de internamento e 

de equipas de apoio integrado domiciliário.  

 
Este regime jurídico aplica-se às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 

Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e Entidades Privadas que prestem, ou 

venham a prestar, serviços de cuidados continuados e de apoio social no âmbito da rede de 

cuidados continuados integrados, parte integrante do sistema regional de saúde e do sistema 

de proteção social, instituída pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2008/A, de 12 de junho.  

 
De realçar os seguintes aspetos:  

 
1. Proposta para integração na rede  

As entidades que pretendam vir a integrar a rede devem apresentar proposta junto da Direção 

Regional competente em matéria de saúde, devendo esta ser instruída, designadamente, com 

os seguintes elementos quanto:  

a) Ao cumprimento da legislação aplicável às condições de instalação e funcionamento; 

b) À identificação da área geográfica de intervenção da unidade ou da equipa; 

c) À adequação ao contexto local, segundo critérios de dispersão geográfica e características 

demográficas, sociais e epidemiológicas da população. 

 
A proposta é submetida ao parecer da Equipa de Coordenação Regional da Rede de Cuidados 

Continuados Integrados da Região Autónoma dos Açores.  

Após aprovação da proposta por parte dos membros do Governo Regional competentes em 

matéria de saúde e solidariedade social, a integração na rede depende ainda da obtenção de 

licenciamento.  



 

 

 
2. Licenciamento  

Os pedidos de licenciamento devem ser efetuados mediante requerimento dirigido ao diretor 

regional competente em matéria de saúde, conforme modelo disponível no Portal do Governo 

Regional, nos termos do qual devem constar:  

a) A denominação social ou o nome e demais elementos identificativos do requerente; 

b) Declaração comprovativa do registo como IPSS, emitida pelas entidades competentes, se 

aplicável; 

c) A indicação da sede; 

d) O número de identificação fiscal; 

e) A indicação do tipo de serviço, no âmbito da prestação de cuidados continuados integrados, 

a licenciar nos termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto Legislativo Regional 

n.º 16/2008/A, de 12 de junho; 

f) A localização da unidade ou das instalações onde está sediada a equipa de apoio integrado 

domiciliário e respetiva designação; 

g) A identificação do tipo de unidade de internamento, para efeitos do disposto no n.º 2 do 

artigo 12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2008/A, de 12 de junho; 

h) A identificação do diretor clínico, diretor de enfermagem ou enfermeiro coordenador e, 

quando legalmente exigido, do diretor técnico. 

 
 Pedido de licenciamento da atividade e das infraestruturas das unidades de 

internamento  

Os pedidos de licenciamento da atividade e das infraestruturas das unidades de internamento, 

devem ser instruídos com os seguintes documentos:  

a) Cópia autenticada do cartão de identificação de pessoa coletiva ou, no caso de pessoa 

singular, do bilhete de identidade do requerente e do respetivo cartão de contribuinte ou, em 

alternativa, do cartão de cidadão; 

b) Declaração comprovativa do registo como IPSS, emitida pelas entidades competentes, se 

aplicável; 

c) Declaração de compromisso de entrega da relação nominal do pessoal e respetivo mapa 

com a distribuição pelos diferentes grupos profissionais, no prazo máximo de sessenta dias a 

contar da data da licença de funcionamento; 



 

 

d) Memória descritiva e justificativa e telas finais dos projetos de arquitetura, instalações e 

equipamentos elétricos, instalações e equipamentos mecânicos, e instalações e equipamentos 

de águas e esgotos relativos às instalações em que a unidade deverá funcionar, assinados por 

técnicos devidamente habilitados; 

e) Autorização de utilização adequada ao fim pretendido, emitida pela câmara municipal 

competente; 

f) Certificado da autoridade regional competente em matéria de proteção civil, ou equivalente, 

que comprove o cumprimento do regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios na 

Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2015/A, de 5 

de março; 

g) Certidão atualizada do registo comercial, se aplicável. 

 
 Pedido de licenciamento da atividade das equipas de apoio integrado domiciliário 

Os pedidos de licenciamento da atividade das equipas de apoio domiciliário, devem ser 

instruídos com os seguintes documentos:  

a) Cópia autenticada do cartão de identificação de pessoa coletiva ou, no caso de pessoa 

singular, do bilhete de identidade do requerente e do respetivo cartão de contribuinte ou, em 

alternativa, do cartão de cidadão; 

b) Declaração de compromisso de entrega da relação nominal do pessoal e respetivo mapa 

com a distribuição pelos diferentes grupos profissionais, no prazo máximo de sessenta dias a 

contar da data da licença de funcionamento; 

c) Certidão atualizada do registo comercial, se aplicável. 

 
Após o pedido de licença ou da emissão de parecer por parte da Equipa de Coordenação 

Regional da Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma dos Açores, será 

realizada uma vistoria às unidades de internamento.  

 
3. Requisitos de funcionamento  

 As unidades de internamento e as equipas de apoio integrado domiciliário devem cumprir os 

requisitos de higiene, segurança e salvaguarda da saúde pública, fixados em legislação 

específica sobre esta matéria, bem como de acordo com as regras de qualidade e segurança 

definidas pelas regras deontológicas, códigos científicos e técnicos aplicáveis. 

 



 

 

As unidades de internamento devem afixar nas suas instalações, em local bem visível, para os 

utentes e visitantes, a identificação dos serviços prestados e a licença de funcionamento de 

que são titulares. Quaisquer modificações aos elementos constantes da licença, devem ser 

comunicadas à direção regional competente em matéria de saúde no prazo de trinta dias.  

 
4. Unidades de internamento e equipas de apoio integrado domiciliário existentes 

 As IPSS, Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e Entidades Privadas que 

prestam cuidados continuados integrados dispõem de dois anos desde a entrada em vigor do 

presente diploma para se adequarem ao que nele está disposto. 

 
No caso de serem objeto de vistoria ou avaliação durante o período referido no número 

anterior, a direção regional competente em matéria de saúde, após análise, e caso se 

verifiquem desconformidades, notifica a entidade responsável do prazo concedido, nunca 

inferior a cento e oitenta dias, para se adaptar aos requisitos exigíveis. 

 
Contudo, podem tais entidades solicitar a dispensa dos requisitos de funcionamento, no prazo 

de trinta dias a contar de tal de vistoria ou avaliação, quando, por questões estruturais ou 

técnicas a sua estrita observância seja impossível ou possa inviabilizar a continuidade da 

atividade (nomeadamente, no caso de funcionamento das unidades de internamento em 

zonas classificadas, em edifícios classificados a nível nacional, regional ou local, bem como em 

edifícios de reconhecido valor histórico, arquitetónico, artístico ou cultural), desde que a 

dispensa não ponha em causa a segurança, a saúde, o bem-estar e a dignidade dos utentes ou 

de terceiros.  

 
 Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de março de 2016 e não dispensa a leitura que 

poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1456406431.pdf 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1456406431.pdf

