
                                                 

 

 

Exmos Senhores Diretores / Presidentes de CAP 

As juntas médicas do pessoal docente e não docente, integrado no regime de proteção 
social convergente, dos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas, funcionam, a 
partir do dia 1 de março, na dependência da ADSE, I.P. - Instituto de Proteção e Assistência na 
Doença, I.P. (ADSE, I.P.), nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, conforme previsto no artigo 316.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.  

Assim, a partir da referida data, os pedidos de submissão a junta médica daqueles 
trabalhadores devem ser submetidos, no portal da ADSE Direta, pelos Agrupamentos de 
Escolas ou Escolas não Agrupadas, enquanto Entidades Empregadoras. 

A ADSE, I.P., envia as notificações e/ou convocatórias diretamente para a morada 
constante da ficha de registo biográfico do trabalhador (que deve coincidir com o registo 
constante na ADSE, I.P., no caso de ser beneficiário). No caso de o trabalhador não ser 
beneficiário da ADSE, esta procede ao envio das notificações e/ou convocatórias para a 
morada do utente que for preenchida no campo para o efeito, na plataforma da ADSE Direta. 

Os pedidos de submissão a junta médica já enviados para as Direções de Serviços 
Regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), ou os processos já 
iniciados que se encontrem pendentes a aguardar nova convocatória, são inseridos, na 
plataforma ADSE Direta, pelas respetivas Direções de Serviços Regionais da DGEstE, até ao dia 
1 de março. 

O pagamento destas juntas médicas é da responsabilidade do IGeFE, I.P. - Instituto de 
Gestão Financeira da Educação, I.P., que recebe a respetiva informação diretamente dos 
serviços da ADSE, I.P. 

Sem prejuízo da colaboração das Direções de Serviços Regionais da DGEstE, no que 
respeita a eventuais dúvidas sobre o novo procedimento, estas podem também ser 
esclarecidas através do Atendimento Online no Portal da ADSE, para Entidades Empregadoras, 
assunto Juntas Médicas, ou em alternativa pela linha de apoio específica para este tema da 
ADSE, I.P., com o n.º 210 059 916. 

Informa-se ainda que as juntas médicas por gravidez de risco, previstas na Portaria n.º 
1213/92, de 24 de dezembro, continuam a ser efetuadas pelas juntas médicas regionais, junto 
da DGEstE, nos moldes anteriores. 

Lisboa, 27 de fevereiro, de 2018 

 

A Diretora-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 

 

O Presidente do Conselho 
Diretivo da ADSE, I.P. 

O Presidente do Conselho 
Diretivo do IGeFE, I.P. 
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