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ADSE Direta 

A ADSE Direta, em www.adse.pt, assegura um relacionamento online que garante a 

segurança dos dados e a privacidade dos utilizadores.  

 

O acesso à ADSE Direta é suportado pelo sistema de autenticação do contribuinte, da 

responsabilidade da AT -  Autoridade Tributária e Aduaneira em que:  

1. Numa primeira fase, o utilizador é remetido para o site acesso.gov.pt, onde deverá 

introduzir o NIF/NIPC e a senha atribuída para acesso ao portal das Finanças. 

2. Na 2.ª fase é encaminhado para o nosso portal onde, no caso dos prestadores 

convencionados, deverá premir apenas o botão  (não preenchendo o campo 
em branco). 

  

http://www.adse.pt/
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Serviços Disponíveis 

A ADSE DIRETA disponibiliza aos prestadores da Rede, um conjunto de serviços que lhes 

permite manter uma relação segura com a ADSE de um modo confortável e rápido, sem 

constrangimentos de horários. 
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Atendimento Online 

Formule aqui os seus pedidos de esclarecimento. 

Escolha das opções a que melhor se adeque à sua situação e enquadre o assunto que 

pretende esclarecer num dos temas disponíveis. 

 

Preencha corretamente o formulário com os dados que melhor se adaptam ao objetivo do 

seu contacto. Se necessário, pode anexar um ficheiro com os dados ou documentos que 

entender convenientes. 

Dados do prestador 

Nesta opção pode consultar os dados gerais do prestador, os códigos dos locais de 

prestação (Localização), os atos médicos para os quais tem convenção, por local de 

prestação, e os respetivos valores a pagar pela ADSE e pelo beneficiário. 
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Para alteração de dados gerais da entidade, e caso tenha permissão para tal, deve premir o 
link existente em baixo “Se pretende alterar o IBAN ou outros dados gerais da entidade clique 
AQUI” 

Altere os campos pretendidos e prima o botão  . 

Se necessário pode anexar um ficheiro ao pedido de alterações.  

Para anexar o ficheiro premir o botão , sendo aberta uma janela do seu 
computador onde deve selecionar o ficheiro. 
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Os pedidos de alteração não produzem efeitos imediatos, ficando sujeitos a confirmação 
pelos serviços da ADSE.  
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Atualizar/Propor Locais de Prestação 

Este serviço destina-se a atualizar a informação, por parte do prestador, sobre os seus locais 

de prestação de atos médicos.  

 

Através da opção “Atualizar/Propor Locais de Prestação”, poderá propor “Novo Local de 

Prestação”, solicitando desta forma autorização para novas localizações ou solicitar 

alteração de dados dos locais de prestação já existentes, associar ou desassociar 

colaboradores ou atos médicos. 

 

Foi implementado um sistema de envio/manutenção de documentação digitalizada (formatos 

de imagens mais comuns e PDF), requerida para os processos de aprovação. Este sistema 

é acedido através de um botão “Documentação”, disponível em todos os formulários de 

alteração, após a 1ª submissão. 

Quando apenas existe um local de prestação, o menu é exibido imediatamente à entrada da 

aplicação. 

 

Se existe mais do que um local de prestação, será aberto o quadro com os locais existentes. 

Deve premir a linha correspondente ao local que pretende alterar. 

Tenha sempre o cuidado de verificar o local de prestação que selecionou, as alterações 

propostas são apenas referentes ao local selecionado. 



 Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. 
 

9 
 

 

Quando existe mais do que um local de prestação, além das opções de alteração comuns a 

todos os prestadores, pode solicitar a eliminação do local. 
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Propor Novo Local de Prestação 

Para solicitar a associação de um novo local de prestação de cuidados de saúde, deve aceder 

ao link  , preencher o formulário e premir o botão 

 

Para desistir do pedido de novo local premir o botão . 
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Alteração de dados do local de prestação 

Preencher os dados do formulário que pretende alterar e premir o botão . 

Para desistir das alterações premir o botão  

 

Para os prestadores com mais de um local de prestação pode solicitar a eliminação de um 

local premindo   . Ao surgir uma caixa a solicitar a confirmação, prima OK para 

prosseguir. 
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Associação ou Desassociação de Colaboradores 

Este quadro destina-se à manutenção, por parte do prestador, da informação sobre os 
colaboradores agregados aos locais de prestação de cuidados de saúde.  

Esta funcionalidade permite alterar dados dos colaboradores existentes, desassociar 
colaboradores e solicitar a associação de novos colaboradores. 

No quadro do lado esquerdo serão listados os colaboradores existentes, no lado direito serão 
listados os dados referentes ao colaborador que estiver selecionado. 

Para associar um novo colaborador prima o botão  preencha o formulário 
com os dados do colaborador, carregue a Cédula Profissional/Certificado e prima o botão 

. 
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No caso de um colaborador ter mais do que uma função / natureza de função / especialidade, 
deverá entrar na lista o nº de vezes que for necessário para refletir a sua situação. 

Para solicitar alterações referentes a um colaborador já existente, selecione no quadro do 
lado esquerdo o colaborador pretendido. Para o efeito deve clicar em cima do respetivo 
nome. 

Preencha os campos a alterar e prima o botão  para enviar a informação. 
Os campos respeitantes ao NIF e nome não podem ser alterados. 

Para desassociar um novo colaborador prima o botão  , surgirá uma 
caixa a solicitar a confirmação, carregue em OK. 
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Associação ou Desassociação de Atos Médicos 

Este quadro destina-se à manutenção, por parte do prestador, da informação sobre os atos 

médicos praticados nos locais de prestação. São listados os atos médicos praticados no local 

previamente selecionado. 

 

Para propor a associação de novos atos médicos, premir o botão , para abrir a 

lista dos atos médicos disponíveis. 

Clicar em + para expandir o submenu do respetivo ato médico. 
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Marcar a check-box pretendida, inserir a data proposta para início da convenção e premir o 

botão . 

 

Se pretende desassociar um ato médico, no quadro inicial desta funcionalidade, deve marcar 

a respetiva check-box e premir o botão . 

Inserir a data a desassociação do ato médio e premir o botão . 
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Consultar Situação do Beneficiário 

Apesar da apresentação do cartão de beneficiário da ADSE válido, será de toda a 

conveniência que o prestador verifique, através desta funcionalidade, a real situação do 

beneficiário.  

Preencher o campo “Nº Beneficiário” ou “Nome” e “Situação em”. Carregar em 

. 

Se efetuar a pesquisa por nome, só serão apresentados os primeiros 10 resultados, pelo que 

convém preencher, também, o campo da data de nascimento, para obter menos resultados. 

O campo “Situação em” deve ser preenchido com a data em que o cuidado de saúde é 

prestado. 

Obtém informação se o beneficiário está com ou sem direitos, qual o responsável pela 

comparticipação e os dados da entidade empregadora do beneficiário. 

 

Para efetuar nova pesquisa carregar em . 
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Pedir Autorizações Prévias / Informações Prévias 

De acordo com as regras em vigor nas Tabelas da ADSE para a Rede de Prestadores, é 

necessária a instrução de um registo de Informação Clínica ou um Pedido de Autorização 

Prévia para determinados atos médicos. 

Deverá preencher o formulário. O sistema da ADSE em função dos atos registados, validará 

se se aplica Registo de Informação ou Pedido de Autorização, esta seleção é automática e 

não selecionada pelo Prestador. 

 

Para informações detalhadas consultar o “Manual de Registo de Informação Clínica / Pedidos 

de Autorização Prévia”, disponível no portal da ADSE, em www.adse.pt. 

 

 

 

  

https://www2.adse.pt/wp-content/uploads/2019/03/ADSE_Manual_autorizacoes_20181207_v02.pdf
https://www2.adse.pt/wp-content/uploads/2019/03/ADSE_Manual_autorizacoes_20181207_v02.pdf
http://www.adse.pt/
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Declarações  

É disponibilizada anualmente a certidão de Rendimentos, onde constam o valor faturado, o 

valor pago e respetivas retenções de IRS efetuadas.  

Para obter a certidão basta selecionar o ano pretendido, clicando na respetiva linha, e será 

gerado um documento em PDF. 

 

Transferência Eletrónica de Faturação 

 Na “Transferência Eletrónica de Faturação” são listados todos os ficheiros anteriormente 

enviados, podendo ser descarregados em caso de necessidade. 

Para transferir um ficheiro carregar, na linha do ficheiro pretendido, em . 

O estado da fatura vai sendo alterado, conforme a situação em que se encontra a faturação 

(ver: Regras, procedimentos e tabelas de preços da rede da ADSE). 

A fatura poderá passar pelos seguintes estados: Enviado, Em processamento, Processado, 

Em validação, Em conferência, Conferida, Aprovada, Ordem de pagamento, Processada e 

Paga. 

A faturação através de ficheiro TED passou a ser inibida para atividade (Data do ato médico) 

realizada a partir de 1 de julho de 2018 inclusive. 
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Faturação Online 

Esta ferramenta permite ao prestador o registo imediato da faturação dos atos médicos 

prestados aos beneficiários da ADSE. 

As validações dos atos e a elegibilidade do beneficiário são feitas em tempo real. 

Com a adoção desta ferramenta online de validação e faturação, pretende-se dispensar a 

remessa em papel dos documentos de copagamento (fatura, faturas-recibo) e respetivos 

documentos de suporte (prescrições médicas, declarações, relatórios, etc.). 

Também se dispensa o envio físico da fatura do prestador, sendo o mesmo substituído pelo 

envio em suporte digital.  

A inserção de documentos através da plataforma da ADSE Direta estará disponível por 

omissão para quem não solicitou credenciais especiais para acesso aos serviços de 

integração aplicacional. Poderá ser disponibilizada noutros casos, por solicitação expressa 

do prestador. 

Os prestadores que faturaram por serviços de integração aplicacional apenas têm acessos 

de consulta.  

Poderá consultar o manual da ferramenta no portal da ADSE, em ww.adse.pt. 

Conta Corrente do Prestador 

É disponibilizado o acesso a uma conta corrente organizada segundo critérios contabilísticos, 

permitindo ao prestador acompanhar em tempo real a evolução da tramitação da sua 

faturação; 

Em Selecção: Ano Movimento, pode selecionar apenas ano pretendido ou “Todos” 

Tem também a opção de imprimir em pdf através do link  . 
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Após liquidação das faturas, que poderá ser confirmada pela consulta da conta corrente, o 

prestador deverá emitir o respetivo recibo e a nota de crédito ou débito caso se justifique. 

Na linha referente à ordem de pagamento ou da regularização automática surgirá o símbolo 

do pdf . Deve clicar no mesmo para realizar o registo dos documentos contabilísticos. 

Preencher os campos nº documento, nº série, data e fazer o upload do respetivo documento 

contabilístico. 

 

Em qualquer altura, caso se justifique, o documento poderá ser substituído e os dados 

corrigidos. 

Para proceder a estas correções, deverá aceder à respetiva conta-corrente, linha respetiva 

de movimento, e selecionar o documento, clicando no símbolo PDF existente no fim da linha, 

tal como efetua para o registo do documento contabilístico. 
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O ficheiro pdf do documento não deverá ultrapassar os 200 k por página. 

A descontinuar:  

Na linha referente à ordem de pagamento surgirá o símbolo , deve clicar no mesmo 

para gerar e imprimir a folha de pré-registo do recibo, que consiste numa folha com o 

código de barras.  

Será gerado um documento em pdf, que é a folha de pré-registo, carregar no link 

  

A folha de pré-registo deverá ser remetida para a ADSE, a acompanhar o recibo. 

Quaisquer movimentos de regularização serão registados na conta corrente do prestador. 

Sempre que se verifiquem movimentos deve igualmente proceder ao registo e emissão das 

notas de débito ou de crédito a enviar a este Instituto.  
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Permissões de Acesso a Sub-utilizadores 

Poderão ser criados sub-utilizadores de forma a terem acesso apenas a determinados 

serviços. 

Para todos os sub-utilizadores que venham a ser criados e para acesso aos serviços, após 

terem sido criados no portal das finanças, têm de ser definidas permissões específicas, na 

ADSE Direta. 

O acesso principal de cada uma das entidades terá de definir as permissões a atribuir da 

seguinte forma: 

Através da opção “Permissões de acesso de sub-utilizadores”, deverá selecionar o serviço 

que pretende atribuir permissão, indica o n.º do sub-utilizador e clica no botão “Guardar 

permissão”, o n.º do sub-utilizador deverá aparecer na coluna dos utilizadores autorizados.  

Poderá dar acesso serviço a serviço, ou caso pretenda que o sub-utilizador tenha acesso a 

todos os serviços, seleciona “Todos os Serviços”. 

 

Caso não sejam dadas permissões específicas, na ADSE Direta, o sub-utilizador tem apenas 

acesso a “Atividade Convencionada” e “Consultar Situação de Beneficiário”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. 

Praça de Alvalade, nº. 18 - 1748-001 LISBOA 

Telefone: 218 431 881  

Envie-nos as suas questões, críticas ou sugestões através do “Atendimento Online”, 

disponível no portal da ADSE, em:  www.adse.pt 

 


