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DESTINATÁRIO:  

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

ASSUNTO:  

REGISTO BIOMÉTRICO / CONTROLO ASSIDUIDADE NAS UNIDADES FUNCIONAIS DOS 

ACES 

O Despacho nº 9397/2017 de 25 de outubro, estabelece a obrigatoriedade da 

utilização do registo biométrico para monitorização e controlo da assiduidade no âmbito do 

SNS. 

Inserido no processo de modernização e transformação do sistema «Recursos 

Humanos e Vencimentos» (RHV), para uma verdadeira aplicação de gestão de Recursos 

Humanos da Saúde, a adoção do Registo Biométrico, assume como princípios e objetivos 

essenciais: 

• A simplificação de processos; 

• A abolição do papel; 

• A integração e interoperabilidade das diferentes aplicações no sistema de informação, 

designadamente o registo biométrico e RHV; 

• A identificação institucional unívoca e única dos profissionais; 

• A promoção de ganhos de eficiência. 

Tendo como referência o atual enquadramento legal, importa clarificar os aspetos 

conceptuais e operacionais, de modo a garantir que a adoção do Registo Biométrico, a nível 

nacional, seja feita de forma uniforme e no respeito dos princípios acima mencionados. 

 

Aspetos conceptuais: 

1.  A atividade e a organização do trabalho das unidades prestadoras de cuidados nos 

CSP, são estabelecidas para todas as UF, tendo em conta o plano de ação, o período 

de funcionamento, a cobertura assistencial e as modalidades de regime de trabalho 

previstas na lei, e têm como princípios essenciais: 

• O compromisso com o cumprimento das carteiras de serviços; 

• A garantia do acesso através da intersubstituição, nomeadamente pelo equilíbrio 

entre a resposta individual e coletiva, no âmbito do atual enquadramento legal 

das diferentes unidades funcionais; 

• A adaptabilidade exigida pelos diferentes contextos e necessidades identificadas; 

2. A autonomia organizativa e técnica das UF, (DL 28/2008), potencia a realização plena 
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destes princípios, e surge como uma sua natural exigência; 

3. A governação das UF é hoje operacionalizada por uma contratualização inteligente 

(compromisso de resultados, de processos e recursos), e não mais focada na mera 

verificação do cumprimento de horários; 

4. A “carga horária” dos profissionais deve ser entendida como um recurso disponível das 

UF para a execução da sua atividade, devendo a sua gestão ser flexível, e 

obrigatoriamente assumida numa visão temporal alargada: semanal, quinzenal ou 

mensal; 

5. O horário de trabalho é a sua materialização e deve adaptar-se às necessidades em 

saúde identificadas, decorrentes dos diferentes quadros epidemiológicos, contextos e 

sazonalidade, entre outros; 

6. Assim, o registo biométrico mais não é do que um dos instrumentos de registo da 

utilização da carga horária, sendo completamente inadequado para a construção ou 

definição de horários de trabalho, designadamente em organizações prestadoras de 

cuidados de saúde; 

7. O regulamento da monitorização da assiduidade/registo biométrico deve ser simples, 

desburocratizado e representar uma mais valia no funcionamento das organizações. 

 

Aspetos operacionais: 

1. Os horários dos diferentes profissionais das UF são elaborados de acordo como o atual 

enquadramento legal, designadamente: 

i. Modalidades de horário de trabalho -  art.º 110 ao 119, DL 35/2014 (LGTFP) 

Pelas características próprias de unidades prestadoras de cuidados de saúde, 

assumem especial relevância e adequação, as modalidades de horário flexível, 

desfasado e por turnos; 

Nas condições excepcionais previstas na lei, e desde que garantido o 

compromisso assistencial da unidade funcional, pode ainda ser adotada a 

modalidade de jornada contínua, sendo certo que implica uma redução da 

carga horária que pode ir até 1 hora/dia,; 

2. A forma, os critérios e as regras de elaboração dos horários constam do regulamento 

interno da UF. 

i. Nas USF modelo B, o horário de trabalho deve ter como base as 35 horas com 

incrementos ajustados às UC do suplemento associado às unidades ponderadas da 

lista de utentes (art.ºs  30.º, 32.º e 34.º do DL 298/2017 de 22 de Agosto, republicado 

pelo DL 73/2017 de 21 de junho); 

ii. A dimensão do incremento está obrigatoriamente definida no regulamento interno da 

USF B;   
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3. Os horários de trabalho a praticar por cada elemento da equipa multiprofissional são 

aprovados em conselho geral das UF e posteriormente validados pelo DE; 

4. Os horários podem ser alterados por conveniência de serviço da UF; 

5. A monitorização da assiduidade, através da leitura do registo biométrico, deve 

contabilizar os períodos definido pelas horas de entrada e saída no horário; 

6. O cumprimento da duração do trabalho pode ser aferido à semana, quinzena, ou ao 

mês, devendo a sua compensação pelo banco de horas ser efetuada até ao limite de 6 

meses; 

7. Sempre que o intervalo para o almoço for igual ou inferior a 1 hora, não é necessário 

o registo biométrico. Este intervalo para almoço será subtraído no horário, pelo que a 

modalidade de horário de trabalho deve ser explícita; 

8. Sempre que a atividade profissional (assistencial, formativa e reuniões de serviço) 

decorra fora das instalações do ACeS, o registo da assiduidade é executado de forma 

manual; 

9. As atividades realizadas fora das instalações do ACeS, no meio de um dos períodos de 

trabalho (ex: domicílios efetuados durante o período da manhã ou da tarde), não 

obrigam a registo (manual ou biométrico); 

10. As atividades realizadas fora das instalações do ACeS no início ou no fim do período de 

trabalho podem ser registadas manualmente; 

11. As atividades em regime de horas extraordinárias/suplementares obrigam à respetiva 

codificação pelo profissional no registo biométrico; 

12. A validação do registo biométrico nas UF é efetuada pelo coordenador, de acordo com 

os critérios e normas inscritas no regulamento interno da UF; 

13. Pelas características próprias de unidades prestadoras de cuidados de saúde, assume 

especial relevância e adequação, a compensação do trabalho prestado em acréscimo 

(não suplementar, mas que ultrapassa o período normal de trabalho) designadamente 

em regime de banco de horas, individual ou coletivo, será feita mediante a redução 

equivalente do tempo de trabalho. 

 

18 de janeiro de 2018 

 

 

Henrique Botelho 

Coordenador Nacional para a Reforma do SNS, área dos Cuidados de Saúde Primários 


