
                                                                    

                                                                                                             Pedido de Acesso a Informação Clínica 

Requerimento Formulado pelo Próprio  

ICE n.º___________ 

 

Exmo. Senhor Diretor Clínico 

Nome__________________________________________________________, Data de Nascimento ___/___/______, 

Contacto telefónico _____________________, E-Mail: ______________________________@___________________ 

Morada ____________________________________________________Código Postal: _____ - ____  ____________, 

Portador do Cartão Cidadão/B.I   Passaporte  Tit. de residência   nº. __________________________________ 

Válido até ____/_____/______;  NIF n.º ____________________, SNS n.º: ________________________________, 

requer o acesso as informações clínicas que lhe dizem respeito, na modalidade de acesso em baixo assinalada 

Acesso a: Áreas assistenciais, datas e serviços 

 
Relatório Clínico (assinatura do consentimento)1 

 

 
Cópia de Registos Clínicos  

 

 
Cópia de Exames. ___________________ 

 

 
Outro _____________________________ 

 
 

Destino da Informação:  

 Continuidade de cuidados de saúde noutro serviço/instituição)2  Junta Médica/Reforma 

 Companhia de Seguro  Processo Judicial 

 Outro (especificar) __________________________________ 
 

Declaração expressa de Consentimento) 1+2 

Declaro para os devidos efeitos de que fui devidamente informado e prestei o meu consentimento, de que a produção de 
relatório, a meu pedido, destinado a referenciação/encaminhamento para outro serviço/instituição, com o objetivo de 
continuidade de cuidados de saúde, será realizado no âmbito de uma consulta sem a minha presença, o que implica o 
pagamento da correspondente taxa moderadora, sem prejuízo das isenções legais aplicáveis. A consulta sem a presença 
necessita de autorização do utente ou seu representante, pelo que declaro que aceito e autorizo a realização desse(s) ato(s) 

médico(s)         

                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                                                                            (assinatura do requerente) 

Este pedido é obrigatoriamente instruído com exibição do documento de identificação para confrontação da assinatura.  

Caso o pedido seja submetido eletronicamente ou através de correio, o requerente poderá utilizar assinatura digital qualificada, ou em alternativa, deverá, no 
âmbito do seu espaço de liberdade e como manifestação expressa do seu consentimento, enviar cópia do documento de identificação pessoal (cartão de cidadão 
ou bilhete de identidade). Neste caso, concluído o processo, ser-lhe-á devolvida ou eliminada a cópia do referido documento de identificação pessoal, conforme 
as indicações que dê, sem prejuízo de lhe vir a ser exigida a exibição do original.    

 

_____________, ____ de _______________ de______ O requerente: ______________________________________ 

(assinatura conforme documento de identificação) 

Confirmei a identidade do requerente, mediante verificação dos documentos de identificação 

 

____/____/______ O Funcionário: ______________________________ nº mec.: _____________ Polo: ________ 

                                                                                                (Identificação Legível) 

 

Recebi a Informação Clinica em: _____/_____/_____  Ass.:________________________________________ 
(apenas para entrega presencial) 
 

No exercício do direito de acesso aos documentos administrativos, os requerentes suportarão o custo da respetiva reprodução por fotocópia ou por qualquer 
meio técnico, designadamente visual, sonoro ou eletrónico e da emissão de certidão, nos termos do disposto na Lei 26/2016, publicada no Diário da República n.º 
160/2016, Série I de 2016-08-22.  
 


