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TESTAMENTO VITAL 

Um direito dos cidadãos. 



 

 
O que é o Testamento Vital?  

O Testamento Vital é um documento formal, feito por iniciativa do cidadão, onde este pode 
inscrever os cuidados de saúde que pretende ou os que não pretende receber e permite tam-
bém a nomeação de um procurador de cuidados de saúde. O documento pode ser alterado ou 
revogado pelo utente a qualquer momento.  

Como fazer um Testamento Vital?  

Para simplificar o processo, o Utente pode aceder ao Portal do Utente, descarregar o formulá-
rio com o modelo, preencher e entregar no agrupamento de centros de saúde, ou na unidade 
local de saúde, da sua área de residência.  

Quem pode fazer um Testamento Vital?  

O Testamento Vital pode ser feito por cidadãos nacionais, estrangeiros e apátridas residentes 
em Portugal, maiores de idade, que não se encontrem interditos ou inabilitados por anomalia 
psíquica. É necessário ter número de utente do SNS (caso não tenha, poderá ser-lhe atribuído 
Número de Utente no momento pelos serviços administrativos do ACES/ULS) e recomenda-
mos o registo no Portal do Utente (em https://servicos.min-saude.pt/) para acompanhamento 
do processo.  

Como registar um Testamento Vital no Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV)?  

O utente deverá entregar o seu testamento em papel, reconhecido pelo notário ou com assina-
tura presencial junto de um Funcionário RENTEV; no entanto, a garantia de que o médico as-
sistente tem conhecimento de que existe um Testamento Vital válido e tem acesso à informa-
ção nele constante, apenas pode ser dado caso o Testamento seja registado no RENTEV.  

Para que o Testamento Vital seja válido tem de estar registado no sistema informático 
RENTEV?  

Não. O utente pode-o ter sempre consigo em papel, reconhecido pelo notário; no entanto, a 
garantia de que o médico assistente tem conhecimento de que existe um Testamento Vital 
válido e tem acesso à informação nele constante, apenas pode ser dada caso esse Testamen-
to Vital seja registado no RENTEV.  

Posso fazer um Testamento Vital online/digital?  

Não. De acordo com a legislação em vigor, o Testamento Vital tem de ser entregue em papel 
(por correio registado ou em mão).  

Pode ser feito um Testamento Vital numa língua que não o Português?  

A língua portuguesa é a língua oficial do nosso País e, também, dos nossos documentos ofici-

ais. No entanto, o Testamento Vital pode ser efetuado em língua estrangeira e, desde que 

devidamente traduzido oficialmente, será aceite pelos nossos balcões RENTEV.  

Qual o prazo de eficácia do Testamento Vital?  

O Testamento Vital tem eficácia durante 5 anos, depois da data de ativação. No entanto, 60 

dias antes do prazo terminar, o utente recebe uma notificação (por email ou sms) informando 

da proximidade da data de fim. Se o utente pretender continuar com o mesmo Testamento 

Vital(ou desejar realizar um diferente) deverá repetir o processo completo.  

Como é que se altera um Testamento Vital?  

A qualquer momento o utente poderá mudar o seu Testamento Vital; para isso deverá preen-

cher novamente o documento e repetir todo o processo. O Funcionário RENTEV irá aceder ao 

Testamento Vital do utente, inativá-lo e criar novo Testamento Vital com os novos dados.  

 

 

 

Como é que se cancela um Testamento Vital?  

A qualquer momento o utente poderá cancelar o seu Testamento Vital; para isso bastará uma 

declaração assinada pelo utente a declarar a sua anulação e a validação dessa declaração nos 

mesmos moldes do documento inicial. O Funcionário RENTEV irá aceder ao Testamento Vital 

ativo do utente e inativá-lo, guardando o documento no processo em papel.  

Qual a composição do Testamento Vital?  

Para além da identificação do Utente, o Testamento Vital é composto por mais duas partes distin-

tas: uma componente para nomeação do Procurador de Cuidados de Saúde e uma componente 

para indicação dos cuidados de saúde que o utente quer ou não receber, assim como as situa-

ções clínicas em que o Testamento Vital produz efeitos.  

O uso do Modelo de Testamento Vital publicado na Portaria n.º104/2014 é obrigatório?  

Não. A Lei n.º25/2012 não obriga ao uso do modelo de Testamento Vital, mas o seu uso é alta-
mente recomendado, uma vez que guarda a informação de forma estruturada, facilitando o seu 
processo de criação por parte do Utente e o processo de consulta por parte dos Médicos.  

Qual o formato e o meio em que o utente pode enviar o seu Testamento Vital?  

Têm de ser feitos em papel e é esse documento que deve ser entregue nos balcões RENTEV. 
Pode ser entregue em mão ou por correio registado com aviso de receção, mas não podem ser 
enviados por correio eletrónico, nem mesmo em versão digitalizada dos documentos em papel.  

Se for entregue em mão pelo próprio, a sua assinatura pode ser feita nos nossos serviços, na 
presença do nosso funcionário ou vir reconhecida pelo Notário; se for remetido pelo correio, a 
assinatura deve vir reconhecida pelo Notário.  

É obrigatório que o Testamento Vital tenha a assinatura reconhecida pelo notário?  

Sempre que a assinatura do Testamento Vital não seja feita presencialmente perante um Funcio-
nário RENTEV, é obrigatório ter a assinatura reconhecida pelo Notário, para o Balcão RENTEV 
ter a certeza de que é o próprio a dispor da sua vontade, uma vez que não tem contacto pessoal 
com o mesmo.  

Caso o Testamento Vital seja entregue em mão no Balcão RENTEV, pelo próprio, a assinatura 
poderá ser feita presencialmente junto de um Funcionário RENTEV, sendo que o Utente deverá 
ser portador de documento de identificação.  

Quem pode reconhecer a assinatura de um Testamento Vital?  

A assinatura do Utente no Testamento Vital só pode ser reconhecida pelo Notário ou por funcio-
nário do RENTEV. Pelo que, nestas circunstâncias, não pode a assinatura ser validada por advo-
gado, funcionário da junta de freguesia, funcionário dos CTT, solicitador, etc..  

É possível entregar um Testamento Vital apenas com a nomeação do Procurador de Cuida-
dos de Saúde (PCS)?  

Sim. Pode ser apenas registado um Testamento Vital apenas com a nomeação do PCS, 
mas também com a nomeação de um PCS e Cuidados de Saúde ou apenas com Cuidados de 
Saúde.  

É possível entregar um Testamento Vital relativo à não doação de órgãos ou à não doação 
de corpo para estudos científicos?  

Não. Existe um Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA) e um ficheiro de registo de não 
doação de corpos para estudos científicos. O RENTEV e o RENNDA são registos com objetivos 
diferentes e abrangidos por legislação específica.  


