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Com o decreto-lei n.º 238/2015 de 14 de outu-

bro, várias medidas estão previstas nomeada-

mente melhorar a informação e o conheci-

mento do sistema de saúde assim como me-

lhorar a transparência da informação em saú-

de. Estas medidas traduzem um objetivo es-

tratégico, o de fomentar uma maior partici-

pação dos cidadãos na utilização e gestão 

ativa do sistema de saúde. O cidadão deve 

ser um protagonista ativo no exercício do seu 

direito a cuidados de saúde. 

O presente decreto-lei estabelece o regime 

jurídico a que devem obedecer as práticas 

de publicidade em saúde desenvolvidas por 

quaisquer intervenientes, de natureza pública 

ou privada, sobre as intervenções dirigidas à 

proteção ou manutenção da saúde ou à pre-

venção e tratamento de doenças, incluindo 

oferta de diagnósticos e quaisquer tratamen-

tos ou terapias, independentemente da for-

ma ou meios que se proponham utilizar, sen-

do também aplicável ás praticas de publici-

dade relativas a atividades de aplicação de 

terapêuticas não convencionais.  

As matérias reguladas em legislação especial 

(publicidade a medicamentos e dispositivos 

médicos sujeita a regulação específica do 

INFARMED e a publicidade institucional do Es-

tado) são excluídas do âmbito de aplicação 

do decreto-lei n.º 238/2015. 

Os prestadores de saúde devem assumir uma 

transmissão de informações verdadeiras, 

transparentes e de forma clara ao doente. 

Atento o carácter particular da prestação de 

cuidados de saúde, a relação prestador-

utente deve se pautar, em todos os aspetos, 

pelos princípios da verdade, completude e 

transparência. 

Nesta medida, toda e qualquer prática pub-

licitária em saúde deve nortear-se pelo inter-

esse do utente, abstendo-se de condutas que 

pressuponham ou criem falsas necessidades 

de consumo. 
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Neste contexto, importa que a comunicação 

comercial atenda aos princípios de transpar-

ência, fidedignidade, licitude, objetividade e 

rigor científico da informação. A mensagem 

publicitária deve ser inteligível, assegurando 

uma interpretação adequada, de modo a 

que a informação transmitida seja facilmente 

compreendida pelo utente.  

 

A publicidade é considerada ilícita sempre 

que o interveniente a favor de quem a práti-

ca de publicidade em saúde é efetuada as-

sumir a qualidade de prestador de cuidados 

de saúde, sem efetivamente o ser, ou, sendo 

prestador de cuidados de saúde, não cum-

pra os requisitos de atividade e funcionamen-

to, designadamente não se encontre 

devidamente registado na Entidade Regu-

ladora da Saúde e não seja detentor da re-

spetiva licença de funcionamento, quando 

aplicável. 

A infração constitui contraordenação punível 

com coimas de € 250 a € 3 740,98 ou de € 1 

000 a € 44 891,81, consoante o infrator seja 

pessoa singular ou coletiva. 

São ainda aplicáveis, em função da gravi-

dade da infração, do potencial impacto e da 

culpa do agente, sanções acessórias como a 

apreensão de suportes, objetos ou bens uti-

lizados na prática das contraordenações, a 

interdição temporária, até ao limite de dois 

anos, de exercer a atividade profissional ou 

publicitária, a privação de direito ou 

benefício outorgado por entidades regulado-

ras ou serviços públicos, até ao limite de dois 

anos. 

O produto da aplicação das coimas reverte 

a favor das seguintes entidades: 

 60 % para o Estado; 

 40 % para a Entidade Reguladora da 

Saúde. 
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LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

