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O que é a aplicação de Prescrição PEM Móvel?

A PEM Móvel é uma aplicação de prescrição com vista a responder ao definido no artigo 8.º-A da Portaria
n.º 284-A/2016, de 04 de novembro, onde se pressupõe o desenvolvimento de uma aplicação móvel de
prescrição eletrónica que contemple a prescrição de medicamentos por via da emissão de receitas
totalmente desmaterializadas.
Assim, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) desenvolveram uma aplicação específica para
que possa prescrever eletronicamente medicamentos sem necessidade de utilizar um recurso de assinatura
digital associado ao seu Cartão do Cidadão ou ao seu Cartão da Ordem dos Médicos, utilizando para esse
efeito a Chave Móvel Digital. Esta aplicação de prescrição eletrónica Móvel – PEM Móvel está disponível para
IOS e Android.

2.

Como posso instalar a aplicação no meu dispositivo móvel?

Para instalar a aplicação PEM Móvel, basta efetuar uma pesquisa por ‘PEM Móvel’ na Play Store (Android)
ou brevemente na App Store (IOS), do seu dispositivo móvel, e efetuar o download da aplicação.

3.

O download e utilização da aplicação PEM Móvel envolve algum custo?

Não, o download da aplicação móvel é totalmente gratuito, assim como a sua utilização. Informamos ainda
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que os SMS’s e email enviados a partir da aplicação PEM Móvel são totalmente gratuitos

4.

Como posso realizar o registo para utilizar a PEM Móvel?

A aplicação de Prescrição Eletrónica Médica encontra-se publicada na Apple Store e Play Store. Após
descarregar a aplicação, e por forma a conseguir aceder à aplicação deverá:
Ativar a sua Chave Móvel Digital e assinatura digital por Chave Móvel Digital, caso ainda não o tenha feito;
Solicitar o registo na aplicação.
O registo na aplicação deve ser realizado através do preenchimento do formulário disponível em:
http://pem.spms.min-saude.pt/category/pem_mobile/
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O médico prescritor deverá realizar a autenticação na aplicação PEM Móvel através da Funcionalidade de
Chave Móvel Digital. A Chave Móvel Digital é um serviço disponibilizado pela Agência para a Modernização
Administrativa (AMA) e permite ao médico autenticar-se na aplicação de prescrição através de:
•

Número de telemóvel;

•

Código PIN (Número de identificação pessoal) da Chave Móvel Digital;

•

Código de segurança numérico único e temporário de 6 dígitos enviado por SMS para o número de
telemóvel ou por e-mail.

Após descarregar a aplicação das lojas específicas para o dispositivo (Android e/ou iOS), o primeiro passo é a
ativação da PEM Móvel. Esta ativação tem como objetivo associar o dispositivo móvel ao médico prescritor,
para efeitos de identificação digital (eID).
Para realizar essa parametrização, deverá ser utilizada a Chave Móvel Digital (CMD), devendo o utilizador
confirmar o Número de Identificação Fiscal (NIF) + Número de Telemóvel associado à CMD. Posteriormente
ser-lhe-á solicitado o PIN da CMD. Caso os três dados estejam corretos, é enviado automaticamente um SMS
para o número de telemóvel fornecido (e validado na CMD) com um código (TOTP) que deve ser introduzido
na PEM Móvel para ativação. Caso os dados introduzidos não estejam corretos, a aplicação devolve ao
utilizador uma mensagem informando-o que deverá verificar os dados ou proceder ao registo por CMD, caso
ainda não o tenha feito.
A conclusão da ativação da PEM Móvel é feita com a escolha de um pin pelo utilizador que posteriormente
é encriptado. Para evitar o processo de autenticação por CMD sempre que o prescritor acede à aplicação de
inserido pelo prescritor está associado a um código Token de CMD que é renovado de 15 em 15 dias. Ou seja,
o médico prescritor, se aceder à PEM Móvel através do mesmo dispositivo móvel poderá aceder com o seu
PIN pessoal, por si definido, sendo que o serviço solicita a autenticação por CMD a cada 15 dias, uma vez que
o token de sessão de CMD tem validade de 15 dias.
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prescrição PEM Móvel, o prescritor define um PIN pessoal que é guardado na última fase de validação. O PIN
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De que forma posso autenticar-me e assinar prescrições na PEM Móvel?

A autenticação na aplicação PEM Móvel deverá ser realizada através da Funcionalidade de Chave Móvel
Digital. A Chave Móvel Digital é um serviço disponibilizado pela Agência para a Modernização Administrativa
(AMA) e irá permitir-lhe assinar prescrições e autenticar-se na aplicação de prescrição através de:
•

Número de telemóvel;

•

Código PIN da Chave Móvel Digital;

•

Código de segurança numérico único e temporário de 6 dígitos enviado por SMS para o número de
telemóvel ou por e-mail.

6.

Como poderei aderir à Chave Movel Digital (CMD)?

Caso não disponha de CMD, poderá clicar no botão ‘Não tem Chave Móvel Digital – Adira Agora’ da aplicação
e será reencaminhado para a página da AMA onde poderá efetuar o seu pedido de CMD, ou então poderá
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aceder diretamente a https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-chave.
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Como devo proceder se obtiver a mensagem “Acesso não autorizado”?

A mensagem “Acesso não autorizado” surgem em três situações distintas:

Figura 1 – Erro de Acesso

a) Ainda não preencheu o formulário de solicitação de acesso
Neste caso deve aceder a http://pem.spms.min-saude.pt/category/pem_mobile/ e efetuar o
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preenchimento do formulário presente em

.

b) Efetuou o preenchimento do formulário, mas ainda não recebeu o email da SPMS a confirmar
Neste caso deve aguardar o email de confirmação do registo, cuja demora na resposta está
diretamente associada ao número de adesões solicitadas.
Só após este passo é que pode aceder com sucesso à aplicação.
c) A “Subscrição da Assinatura Digital” está Inativa
Caso já tenha efetuado o preenchimento do formulário e recebido a confirmação do registo, deve
então garantir, no endereço https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/, que a
opção “Subscrição da Assinatura Digital” se encontra ativa, conforme demonstrado na seguinte
figura:
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Figura 2 – Subscrição da Assinatura Digital

8.

Como aceder à PEM Móvel através da Chave Móvel Digital (CMD)?

Para utilizar a Chave Móvel Digital (CMD), para efeitos de autenticação, deverá entrar na aplicação, selecionar
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a opção CMD e posteriormente clicar em ‘Entrar’:

Figura 3 – Entrada PEM Móvel

De seguida, terá de introduzir o número de telemóvel que se encontra associado ao registo da CMD e o
código PIN da Chave Móvel Digital definido de igual forma aquando o registo:
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Figura 4 - Ecrãs de autenticação na PEM Móvel através do n.º de telemóvel associado ao registo da CMD.

Após a introdução dos dados acima referidos deverá clicar em ‘Autenticar’.
Para validação da autenticação, a AMA irá remeter-lhe um SMS com um código de segurança que deverá
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introduzir no ecrã que se segue, clicando por fim em ‘Confirmar’:
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Figura 5 – Mensagem e Ecrã de validação código CMD

Após a validação do Código SMS, a AMA apresenta o NIF (Número de Identificação Fiscal) e o Número de
Telemóvel associado ao registo da CMD do prescritor que se encontra a autenticar, pelo que, perante a
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apresentação dos dados corretos, deverá clicar em Confirmar.

Figura 6 - Ecrã de validação de dados do médico Prescritor
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De seguida, ser-lhe-á solicitada a introdução do seu PIN de Assinatura da CMD para atestar a aceitação dos
termos e condições de utilização da PEM Móvel. Posteriormente, e caso o PIN de Assinatura digital se
encontre correto, irá receber, via sms, um código de segurança de 6 dígitos que deverá inserir no formulário
apresentado abaixo:

Figura 7 - Ecrã para introdução do PIN de Assinatura digital para aceitação de termos de utilização
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Por fim, irá receber um novo SMS, com um código de segurança, que deverá inserir na aplicação por forma
a validar a sua identidade.

Figura 8 - SMS de validação de identidade e aceitação dos termos e condições de utilização da PEM Móvel
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Como posso evitar o processo de autenticação por Chave Móvel Digital (CMD)
sempre que acedo à PEM Móvel? O que é o PIN de desbloqueio?

Para evitar o processo de autenticação por Chave Móvel Digital (CMD) sempre que acede à aplicação de
prescrição PEM- Móvel, poderá definir um PIN pessoal (PIN de desbloqueio) que é guardado na fase de
autenticação por Chave Móvel Digital. O PIN que inserir apenas terá de ser renovado de 15 em 15 dias. Ou
seja, se aceder à PEM Móvel sempre através do mesmo dispositivo móvel poderá aceder com o PIN Pessoal,
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por si definido, sendo que a aplicação apenas irá solicitar a sua autenticação por CMD a cada 15 dias.

Figura 9 - Definição de PIN pessoal com validade de 15 dias

10.

Posso prescrever na PEM Móvel a partir de um local de prescrição SNS?

Nesta primeira fase, a aplicação de prescrição PEM Móvel apenas é disponibilizada ao médico para efeitos
de prescrição em contexto fora do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou seja, nesta fase, apenas será possível
aceder à PEM Móvel e prescrever a partir de num local de prescrição não SNS. Assim, no momento de seleção
do Local de Prescrição apenas irão surgir os locais de prescrição de entidades em contexto de utilização fora
das unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde.
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De que forma são assinadas as receitas emitidas através da PEM Móvel?

Na PEM Móvel
as receitas são assinadas apenas via Chave Móvel Digital (CMD). À semelhança do processo de autenticação
forte com assinatura digital, após introduzir o seu PIN da CMD para assinatura digital, irá rececionar, no
telemóvel associado ao registo da CMD, um código SMS para validação da sua identidade.

No final do processo de emissão de receita surge a confirmação do envio da informação ao utente, sendo
que será, posteriormente, direcionado para o ecrã de ‘pesquisa utente’.
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Figura 1011 - Código PIN de Assinatura e validação da identidade
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De que forma o utente tem acesso à informação da prescrição emitida na PEM
Móvel?

A informação da prescrição pode ser enviada ao utente de duas formas, por:
•

SMS, onde consta a informação básica de identificação da receita com os respetivos códigos para
que o utente efetue a dispensa na farmácia comunitária;

•

ou por email, sendo que, além da informação que também é remetida por SMS, apresenta, como
anexo, o Guia de Tratamento.

13.

Como posso imprimir o Guia de Tratamento do utente?

A PEM Móvel não dispõe do serviço de impressão do Guia de Tratamento. No entanto, o utente poderá
aceder à informação presente no Guia de Tratamento através da Área do Cidadão ou da My SNS Carteira,
onde constam, à semelhança de todas as outras prescrições, os Guias de Tratamento de prescrições emitidas
na PEM Móvel.

14.

O que acontece se sair da aplicação sem terminar a minha sessão na PEM
Móvel?

no processo de autenticação.
Caso termine a sessão, quando voltar a aceder terá de passar pelo processo de autenticação na sua totalidade
com validação de CMD.
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Caso saia da aplicação, sem terminar a sua sessão, para voltar a aceder, basta indicar o PIN pessoal definido
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