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Evacuação Externa
O que é uma Evacuação Externa?
Deslocação dos segurados e pensionistas para Portu-
gal, país com o qual Cabo Verde tem estabelecido
acordo de cooperação no domínio de Saúde.

Quem tem a competência de propor uma evacu-
ação externa?
A decisão de evacuação externa é da competência da 
Junta de Saúde.

Quem é o responsável para a marcação das con-
sultas e exames no local de tratamento?
Embaixada de Cabo Verde em Portugal e os serviços 
de Saúde do País de Acolhimento.

Quais as prestações asseguradas aos beneficiá-
rios evacuados externos?
• Bilhete de transporte de ida e volta;
• Assistência médica, hospitalar e medicamentosa;
• Subsídio diário único, nos termos da legislação vi-
gente (adiantamento de 7 dias, a contar da data do
embarque);
• Subsídios de doença se forem segurados ou acom-
panhantes segurados.

Quais os documentos necessários para efeitos de 
evacuação externa?
• Relatório e Atestado Médico;
• Exames Complementares de Diagnóstico, se for 
caso disso;
• Parecer favorável da Junta de Saúde, homologado 
pelo Ministro da Saúde.

Quais as obrigações dos beneficiários evacuados 
externos?
Os beneficiários evacuados devem apresentar-se, no 
prazo máximo de 24 horas, nos serviços competentes 
da representação diplomática ou consular de Cabo 
Verde no País de tratamento, acompanhados de bi-
lhetes de passagem.
Após o regresso o beneficiário deve, no prazo de 24 
horas, apresentar-se nos serviços do Instituto Nacio-
nal de Previdência Social da sua Ilha ou concelho de 
residência, acompanhado da Guia e do documento 
comprovativo do seu estado de saúde emitido pelo 
estabelecimento hospitalar onde foi tratado.

Quais as responsabilidades da estrutura do INPS 
no local de residência?
• Comunicação da data da Consulta pelos Serviços de 
Saúde do País de Acolhimento;
• Organização e solicitação do pedido de visto (Pas-
saporte, Registo Criminal, duas fotos tipo passe, ...);
• Aquisição dos Bilhetes de Passagem;
• Emissão da Guia de Marcha;
• Comunicação da data da deslocação do evacuado
• Aos Serviços Sociais da Embaixada de Cabo Verde 
em Portugal;
• a Entidade Empregadora do Evacuado, caso seja se-
gurado;
• Processamento de subsídios diários únicos (adian-
tamento de 7 dias, a contar da data do embarque).


