
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Certificaça o das Clinicas ou 
Consulto rios de Podologia 

 

 

Regulamento das instalações técnicas para o exercício da atividade das 

clínicas ou consultórios de podologia. 

 

 

O Presente regulamento, da APP, estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício da 

atividade das clínicas ou consultórios de podologia. 

Pretende estabelecer os critérios e requisitos necessários para a certificação das 

clinicas ou consultórios de podologia. Poderá servir de base para a futura legislação de 

regulamentação do novo regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação, e o 

funcionamento das unidades privadas de saúde de podologia. 

 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

Através do presente regulamento da APP, de 20 de Outubro de 2016, que estabelece 

os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e 

instalações técnicas para o exercício da atividade das clínicas e dos consultórios de podologia. 

 



 

 

 

 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento, consideram -se clínicas ou consultórios de 

podologia, as unidades ou estabelecimentos de saúde privados que prossigam atividades de 

investigação, estudo, prevenção, diagnóstico e tratamento podológico, independentemente da 

forma jurídica e da designação adotadas, no âmbito das competências legalmente atribuídas 

pela lei 65/2014 de 28 de agosto. 

 

CAPÍTULO II 

Organização e funcionamento 

Artigo 3.º 

Qualidade e segurança 

As normas de qualidade e segurança devem ser cumpridas em todas as situações 

previstas na lei. 

 

Artigo 4.º 

Informação aos utentes 

Deve ser colocado em local bem visível do público o horário de funcionamento, o 

nome do diretor clínico ou do podologista, no caso dos consultórios unipessoais, os 

procedimentos a adotar em situações de emergência e os direitos e deveres dos utentes, 

devendo ainda estar disponível para consulta a tabela de preços. 

 

Artigo 5.º 

Seguro profissional e de actividade 

 As clínicas e os consultórios de podologia devem contratar e manter em vigor um 

seguro de responsabilidade civil e profissional que cubra os riscos inerente à respetiva 

atividade e à atividade dos seus profissionais de acordo com o nº 1 do artigo 10º da lei 

65/2014. 



 

Artigo 6.º 

Regulamento interno da clínica ou do consultório de podologia 

As clínicas ou consultórios de podologia devem dispor de um regulamento interno, do 

qual deve constar, pelo menos, o seguinte:  

a) Identificação do podologista, bem como do restante corpo clínico e colaboradores;  

b) Estrutura organizacional da clínica ou do consultório;  

c) Normas de funcionamento. 

 

Artigo 7.º 

Registo, conservação e arquivo 

As clínicas ou consultórios de podologia devem conservar durante os períodos 

constantes da lei vigente os seguintes documentos: 

 a) O registo nominativo dos cuidados de saúde efetuados; 

 b) Os resultados das vistorias realizadas pela ERS ou outras entidades; 

 c) Os contratos celebrados com terceiros 

 d) Comprovativo de registo do prestador na ERS 

 

CAPÍTULO III 

Instrução do processo 

Artigo 8.º 

Documentação 

1 — As clínicas e consultórios médicos devem dispor em arquivo a seguinte 

documentação: 

a) Cópia autenticada do cartão de identificação de pessoa coletiva ou no caso de 

pessoa singular do cartão de cidadão ou bilhete de identidade do requerente e do respetivo 

cartão de contribuinte para cidadãos nacionais ou passaporte para cidadãos estrangeiros;  

b) Relação nominal do pessoal e respetivo mapa com a distribuição pelos diferentes 

grupos profissionais;  

c) Levantamento atualizado de arquitetura;  



d) Autorização de utilização para comércio ou serviços ou indústria ou outra finalidade 

mais específica emitida pela câmara municipal competente;  

e) Certidão atualizada do registo comercial; 

f) Cópia do contrato com entidade certificada para a gestão de resíduos hospitalares.  

2 — Adicionalmente, se aplicável, as clínicas ou consultórios de podologia devem 

dispor ainda em arquivo da seguinte documentação:  

a) Cópia do contrato, ou do extracto do contrato com entidade certificada para o 

fornecimento de artigos esterilizados;  

b) Cópia do termo de responsabilidade pela exploração das instalações elétricas;  

c) Certificado de inspeção das instalações de gás;  

d) Licença de funcionamento dos equipamentos de radiodiagnóstico podológico, no 

âmbito da segurança radiológica, nos termos da lei em vigor. 

e) Certidão actualizada do registo comercial ou código de acesso à certidão 

permanente 

d) Autorização para aquisição direta de medicamentos, emitida pelo Infarmed, I.P.( 

Sujeita a legislação futura) 

 

Artigo 9.º 

Condições de certificação 

1 — São condições de atribuição da certificação pela APP:  

a) A idoneidade do requerente, a qual, no caso de se tratar de pessoa coletiva, deve 

ser preenchida pelos administradores, ou diretores ou gerentes que detenham a direção 

efetiva do estabelecimento;  

b) A idoneidade profissional dos elementos da direção clínica podológica;  

c) O cumprimento dos requisitos que permitam a garantia da qualidade técnica dos 

cuidados e tratamentos a prestar, bem como dos equipamentos de que ficarão dotados. 

2 — Para efeitos do disposto no presente regulamento, são consideradas idóneas as 

pessoas relativamente às quais se não verifique algum dos seguintes impedimentos:  

a) Proibição legal do exercício do comércio;  

b) Condenação, com trânsito em julgado, qualquer que tenha sido a natureza do crime, 

nos casos em que tenha sido decretada a interdição do exercício de profissão;  



c) Inibição do exercício da atividade profissional pela ACSS ou incumprimento perante 

a APP durante o período determinado.  

3 — O disposto no número anterior deixa de produzir efeitos após reabilitação ou pelo 

decurso do prazo de interdição fixado pela decisão condenatória. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Recursos humanos 

Artigo 10.º 

Direção clínica 

1 — As clínicas ou consultórios de podologia são tecnicamente dirigidos por um diretor 

clínico inscrito na ACSS, ERS e na APP, salvo no caso dos consultórios unipessoais, em que só 

existe um podologista. 

 2 — Em caso de ausência ou impedimento temporário, deverá ser provida a 

substituição do diretor clínico por outro podologista durante esse período. 

3 — Em caso de impedimento ou cessação permanente de funções do diretor clínico, 

deve ser provida a sua substituição no prazo máximo de 60 dias, com comunicação da 

substituição à ERS. 

4—A atividade da clínica ou consultório de podologia implica presença física do diretor 

clínico de forma a garantir a qualidade dos tratamentos e a supervisão da actividade clinica 

devendo ser substituído nos seus impedimentos e ausências por um podologista com 

formação equivalente. 

 

Artigo 11.º 

Pessoal 

As clínicas ou consultórios de podologia devem dispor de pessoal de atendimento e de 

assistência aos utentes, com formação técnica e específica para cada uma das funções a 

desempenhar.  

 

 

 



Artigo 12.º 

Recurso a serviços contratados 

As clínicas ou consultórios de podologia podem recorrer a serviços de terceiros, 

nomeadamente no âmbito do transporte de doentes, tratamento de roupa, do fornecimento 

de refeições, de gases medicinais e produtos esterilizados, e ainda a gestão dos resíduos 

hospitalares, quando as entidades prestadoras de tais serviços se encontrem, nos termos da 

legislação em vigor, licenciadas, certificadas ou acreditadas para o efeito.  

 

CAPÍTULO V 

Requisitos técnicos 

Artigo 13.º 

Meio físico e espaço envolvente 

1 — As clínicas e os consultórios de podologia devem situar-se em locais adequados ao 

exercício da atividade, cumprindo os requisitos estabelecidos na lei em matéria de construção 

e urbanismo.  

2 — As clínicas ou consultórios de podologia devem garantir, por si ou com recurso a 

terceiros, a gestão de resíduos em conformidade com as disposições legais. 

Artigo 14.º 

Normas genéricas de construção, segurança e privacidade 

1 — A construção deve contemplar a eliminação de barreiras arquitetónicas, nos 

termos da lei. 

2 — A sinalética deve ser concebida de forma a ser compreendida pelos utentes.  

3 — Os acabamentos utilizados nas clínicas ou consultórios de podologia devem 

permitir a manutenção de um grau de higienização compatível com a atividade desenvolvida 

nos locais a que se destinam.  

4 — As clínicas ou consultórios de podologia devem garantir a localização de 

instalações técnicas, de armazenagem de fluidos inflamáveis ou perigosos e de gases 

medicinais, caso existam, nas condições de segurança legalmente impostas.  

5 — Os corredores e demais circulações horizontais deverão ter como pé direito útil 

mínimo, 2,40 m. Entende-se por pé direito útil a altura livre do pavimento ao teto ou teto 

falso. 

6 — Sempre que a clínica ou consultório de podologia não disponha de acesso de nível 

ao exterior e ou tenha um desenvolvimento em altura superior a 3 pisos, deve dispor de 

ascensor ou outro aparelho elevatório adequado. Se a clínica ou consultório de podologia 



prestar cuidados a doentes acamados deve dispor adicionalmente de, pelo menos, um 

ascensor com capacidade para o transporte de macas com dimensões interiores não inferiores 

a 2,20 m, 1,20 m e 2 m, respetivamente de comprimento, de largura e de altura.  

7 — As clínicas ou consultórios de podologia devem garantir as condições que 

permitam o respeito pela privacidade e dignidade dos utentes. 

8 — Os equipamentos de suporte vital e de emergência devem estar acessíveis e 

funcionais e devem ser objeto de ensaios regulares documentados.  

9 — A zona de armazenamento de medicamentos deve estar identificada e possuir 

monitorização das condições de temperatura e humidade. 

10— Os compartimentos serão dotados do respetivo equipamento para satisfazer as 

condições de atmosfera de trabalho, de temperatura e de humidade previstas na legislação em 

vigor sobre comportamento térmico e sistemas energéticos dos edifícios e sobre higiene e 

segurança do trabalho. 

 

Artigo 15.º 

Especificações técnicas 

São consideradas especificações técnicas, necessárias à emissão da certificação pela 

APP, e no que diz respeito aos compartimentos das clínicas e os consultórios de podologia e 

aos requisitos mínimos de equipamento técnicos e podológico no anexo I ao presente 

regulamento, da qual fazem parte integrante. 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

Artigo 16.º 

Outros serviços de ação médica 

Sempre que a unidade dispuser de outros serviços de ação médica, estes devem 

cumprir as exigências e requisitos constantes nos respetivos diplomas.  

Artigo 17.º 

Livro de reclamações 

As clínicas ou consultórios de podologia estão sujeitas à obrigatoriedade de existência 

e disponibilização de livro de reclamações, nos termos da legislação em vigor. 

 



Anexo I 

Designação 
Função do compartimento 

(e outras informações) 

Área útil 
(mínima)  

m2 

Largura 
(mínima) 

m 
Equipamento Obs. 

  Área de acolhimento         

Receção/secretaria 
Secretaria com zona de atendimento 
de público. 

- - - - 

Zona de espera Espera pelo atendimento  - - - 
Junto à 
receção/secretaria. 

Instalação sanitária   - - - 
Adaptada a pessoas 
com mobilidade 
condicionada. 

  Área clínica/técnica 
  

    

Gabinete de Podologia 
Elaboração da história clínica dos 
doentes, observação, diagnóstico e 
tratamento. 

12 2,6 

 Estetoscópio 

 Esfigmomanómetro  

 Martelo de Reflexos  

 Doppler 
Monofilamento     

 Diapasão  

 Fita Métrica 

 Oxímetro 

 Podoscópio 

 Fio de Prumo  

 Pelvimetro 

 Goniometro 

 Régua de Perthes 

 Pedigrafo 

 Instrumental de 
Quiropodologia 

 Cadeira de Podologia 
com luz fria, 

 Micromotor,aspiração 
e pistola de triplo uso 

Obrigatório 

Sala  de Apoio * 
Para apoio aos tratamentos de 
Quiropodologia. 

12 para 
3 boxes 

2,6 

 Cadeira de Podologia 
com luz fria, 

 Micromotor,aspiração 
e pistola de triplo uso 

*facultativo 
Possibilidade de 
organização em 
boxes desde que 
garanta a  
circulação, 
operacionalidade 
e privacidade visual 

Sala de Biomecânica e/ou 
Podoposturologia* 

Avaliação do movimento humano e/ou 
podopostural 

10 2,6   
*facultativo 
Podobarometria         
Podoscópio 

Laboratório de 
ortopodologia* 

Para adaptação ou reparação de próteses 
e ortóteses 

3 - 

 Polidora 

 Forno 

 Pistola de ar quente  

*facultativo 
 

Sala tratamentos* Procedimentos corretores estruturais 9 2,6 

 Cadeira  Podologia/ 
Marquesa de 
tratamentos 

 Luz fria 

 Mesa de Mayo 

 Kit de Reanimação  

*facultativo 
 

Antecamara* 
Sistema de desinfecã̧o de mãos, 
preferencialmente lavatório com torneira 
de comando não manual. 

- - - 
*facultativo 
Caso exista sala de 
tratamentos  



 

  Área de Pessoal 
  

    

Vestiário de pessoal com 
zona de cacifos  

- - - - - 

Instalações Sanitárias  de 
pessoal  

- - - - - 

  Área Logística 
  

    

Sala de sujos e despejos 
Para arrumacã̧o temporária de sacos de 
roupa suja e de resid́uos e despejos. 

- - - - 

Sala de desinfecã̧o 

Zona de descontaminação                                  
Para lavagem e desinfeção de material de 
uso clínico. 
 
Zona de esterilização  
Com esterilizador de tipo adequado. 
(Autoclave) 

3 - 
Com esterilizador de tipo 
adequado e ligação à zona 
de desinfeção 

Exigiv́el quando a 
unidade não utilizar 
exclusivamente 
material 
descartável, não 
dispuser de serviços 
centralizados de 
esterilizacã̧o ou 
recurso ao exterior. 

Zona de roupa limpa Armazenagem - - - 
Arrumação em 
armário/estante/ 
carro. 

Zona de material de consumo Armazenagem - - - 
Arrumação em 
armário/estante/ 
carro. 

Zona de material de uso 
clínico 

Armazenagem - - - 
Arrumação em 
armário/estante/ 
carro. 

Material de limpeza Armazenagem 
  

    

  Sanitários 

  
    

Instalacã̧o sanitária de 
público, adaptada a pessoas 
com mobilidade 
condicionada:              

- - - - 

           Antecâmara (se existir)   Lavato rio (recomenda vel).  - - - - 

           Cabine de retrete   Lavatório e bacia de retrete - - - - 

           Gabinete de consulta 

Sistema de desinfecã̧o de mãos, 
preferencialmente lavatório com torneira 
de comando não manual. 

- - - - 

Instalacã̧o sanitária de 
pessoal:    

- - - - 

           Antecâmara (se existir)   Lavato rio (recomenda vel).  - - - - 

           Cabine de retrete   
Lavatório e bacia de retrete com torneira 
de comando não manual. 

- - - - 

Sala de sujos e despejos Lavatório, pia hospitalar - - - - 

Sala de desinfeção  
   

Com pontos de água 
e desinfeção 

         Nota:          O compressor e a unidade de produção de vácuo devem estar situadas em área isolada e insonorizada  - - - - 

       

 


