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RESUMO 

A 4 de Março deste ano o Tribunal de Justiça da UE, no Caso Frenetikexito,2 em resposta a 

dúvidas suscitadas por um tribunal arbitral português no contexto de um procedimento de 

reenvio prejudicial, veio pôr em causa a aplicação da isenção de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) a consultas de nutrição prestadas por um ginásio, pelo menos nos termos 

amplos em que a mesma sempre tinha vindo a ser interpretada e aplicada. 
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ABSTRACT 

The European Court of Justice replied on March 4, 2021 in the Frenetikexito Case to questions 

referred by a Portuguese arbitration court within a preliminary ruling, where it question the 

application of Value Added Tac ~(VAT) exemptions to nutrition consults rendered by a gym, at 

least in broad terms that such exemption had been interpreted and applied. 
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1. A. AS QUESTÕES DO TRIBUNAL ARBITRAL E A ANÁLISE DO TJUE 
 

No caso concreto, o Tribunal Arbitral singular, veio, não obstante em nosso entendimento não 

se verificarem os pressupostos do reenvio prejudicial, suscitar em 22 de Julho de 2019 as 

seguintes questões ao TJUE, estando em causa aconselhamento/consultas de nutrição prestadas 

por um ginásio que na sua grande maioria não eram realizadas por falta de comparência dos 

utentes: 

 

“1. Nas hipóteses em que, como sucede nos autos, uma sociedade:  

a) se dedica, a titulo principal, a atividades de manutenção e bem-estar físico e, a título 

secundário, a atividades de saúde humana, entre elas nutrição, consultas de nutrição e de 

avaliação física, bem como realização de massagens; b) disponibiliza aos seus clientes planos 

que incluem apenas serviços de fitness e planos que incluem serviços de fitness e nutrição, 

deverá, para efeito do disposto no artigo 2.º n° 1 c) da Diretiva 2006/112/CE, de 28/11, 

considerar-se que a atividade de saúde humana, designadamente nutrição, é acessória da 

atividade de manutenção e bem-estar físico, devendo, assim, ter a prestação acessória o mesmo 

tratamento fiscal da prestação principal ou deverá considerar-se, ao invés, que a atividade de 

saúde humana, designadamente nutrição, e a atividade de manutenção e bem-estar físico são 

independentes e autónomas entre si, devendo ser-lhes aplicável o tratamento fiscal previsto 

para cada uma dessas atividades?  

 

2. A aplicação da isenção prevista no artigo 132° n° 1 c) da Diretiva 2006/112/CE, de 28/11 

pressupõe que os serviços ai consignados sejam efetivamente prestados ou a mera 

disponibilização dos mesmos, de forma a que a sua utilização esteja unicamente dependente 

da vontade do cliente, é suficiente para aplicação desta isenção?” 

Isto é, as questões suscitadas pelo Tribunal Arbitral prendiam-se com a recorrente questão da 

acessoriedade suscitada pela AT, questão esta claramente resolvida e bem no Caso 

Frenetikexito no sentido da respectiva autonomização3, não sendo objecto deste artigo, e com 

 
3 Sobre esta matéria vide, da autora, “O tratamento em IVA das operações acessórias versus operações principais”, 
Estudos em memória de Ana Maria Rodrigues, Almedina, Novembro de 2018 e, quanto à sua aplicação aos 
serviços de nutrição prestados nos ginásios, “Enquadramento em IVA dos serviços de aconselhamento/consultas 
de nutricionismo prestados pelos ginásios”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal n.º s ¾, Ano X 17, 
Outono/Inverno. 
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o problema de se saber se, no caso de a consulta não ser realizada, se continuaria a aplicar a 

isenção aos serviços em causa. Contudo, como veremos, a Advogada Geral e o TJUE vão mais 

além e pronunciam-se sobre a própria aplicabilidade da isenção a tais consultas tendo em 

consideração se devem ou não ser qualificadas como serviços de saúde no sentido da Directiva 

IVA. 

Iremos centrar a nossa atenção neste último aspecto, relevante não apenas para o nutricionismo 

em geral mas para todo o acto de saúde como tem vindo a ser entendido pelo TJUE e aplicado 

pela nossa doutrina e jurisprudência. Em causa está saber exactamente o que deve ser entendido 

por fins terapêuticos para efeitos da isenção do IVA. 

Vejamos, de seguida, as mais relevantes passagens das Conclusões da Advogada Geral Juliane 

Kokott apresentadas neste Caso em 22 de Outubro de 2020: 

"B.      Quanto à segunda questão 

59.      Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende, em substância, 

saber se a isenção prevista no artigo 132.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva IVA também se aplica 

quando o acompanhamento nutricional, embora tendo sido pago, não tenha sido utilizado. A 

este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio parte manifestamente do princípio de que as 

prestações de serviços de acompanhamento nutricional da requerente estão abrangidas pela 

isenção prevista no artigo 132.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva IVA. 

60.      Isto é, contudo, duvidoso em consonância com o entendimento da Comissão. Para 

beneficiar dessa isenção, seria necessário que se verificasse uma prestação de serviços de 

assistência  (58). Só são abrangidas pelo conceito de prestações de serviços de assistência as 

prestações que tenham por finalidade diagnosticar, tratar e, na medida do possível, curar 

doenças ou problemas de saúde  (59). É, portanto, condição que estas tenham uma finalidade 

terapêutica  (60). 

61.      Isso não acontece num acompanhamento nutricional geral. É certo que o Tribunal de 

Justiça concebe a finalidade terapêutica de forma ampla, aceitando também medidas de 

prevenção destinadas a proteger ou a manter a saúde  (61). Estas devem, todavia, destinar-se 

a impedir, evitar ou prevenir uma doença, uma lesão ou anomalias de saúde, ou detetar 

doenças latentes ou incipientes  (62). Uma relação incerta, sem risco concreto de prejuízo para 

a saúde, é tão insuficiente neste caso  (63) quanto uma finalidade puramente estética  (64). 

Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se a prestação de serviços de 
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acompanhamento visa a prevenção de determinadas doenças e o seu tratamento, ou se visa 

apenas o bem-estar geral ou a aparência  (65). 

62.      A questão de saber se a isenção prevista no artigo 132.o, n.o 1, alínea c), da 

Diretiva IVA exige que se usufrua efetivamente da prestação só excecionalmente será 

relevante. A este respeito, o Tribunal de Justiça já declarou, noutro contexto, que a apreciação, 

para efeitos de IVA, de uma prestação de serviços não depende da questão de saber se o 

prestador se limita a colocá-la à disposição ou se a fornece efetivamente  (66). 

63.      No entanto, não é de modo algum evidente que esta jurisprudência possa ser transposta 

para a isenção específica prevista no artigo 132.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva IVA. Com efeito, 

esta isenção pressupõe uma finalidade terapêutica da prestação, o que no contexto de um 

acompanhamento nutricional pago, mas não utilizado, se afigura bastante duvidoso. Esta 

questão pode ser deixada em aberto no presente processo. Só se colocaria se o órgão 

jurisdicional de reenvio tivesse chegado à conclusão, e explicasse porquê, de que o 

acompanhamento nutricional aqui em causa é uma prestação de serviços com finalidade 

terapêutica. Contudo, o órgão jurisdicional de reenvio não formula essa conclusão. 

VI.    Conclusão 

64.      Nestes termos, proponho ao Tribunal de Justiça que decida do seguinte modo: 

1)      Quando um sujeito passivo fornece prestações de serviços nas áreas da nutrição, 

do fitness e do bem-estar físico, como no caso em apreço, estão em causa prestações 

distintas e independentes umas das outras na aceção da Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o 

valor acrescentado. 

2)      Um acompanhamento nutricional, como o que está aqui em causa, só é, em todo o caso, 

uma prestação de serviços de assistência isenta na aceção do artigo 132.o, n.o 1, alínea 

c), da Diretiva 2006/112 se se destinar a uma finalidade terapêutica, o que cabe ao órgão 

jurisdicional de reenvio verificar.” 

Por sua vez, o TJUE, com base nas Conclusões da Advogada Geral mas, em nosso 

entendimento, indo para além das mesmas, veio veicular o seguinte entendimento: 

        “ 30      A este respeito, é pacífico que um serviço de acompanhamento nutricional prestado no 

âmbito de uma instituição desportiva pode, a médio e a longo prazo ou considerado em termos 

amplos, ser um instrumento de prevenção de certas doenças, como a obesidade. Todavia, 

cumpre notar que o mesmo se aplica à própria prática desportiva, cujo papel é reconhecido, a 

título de exemplo, para limitar a ocorrência de doenças cardiovasculares. Tal serviço 
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apresenta, portanto, em princípio, uma finalidade sanitária, mas não, ou não necessariamente, 

uma finalidade terapêutica. 

         31      Por conseguinte, na falta de indicação de que é prestado para fins de prevenção, 

diagnóstico, tratamento de uma doença e regeneração da saúde, e, portanto, com uma 

finalidade terapêutica, na aceção da jurisprudência referida nos n.os 24 e 26 do presente 

acórdão, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, um serviço de 

acompanhamento nutricional, como o prestado no processo principal, não preenche o critério 

da atividade de interesse geral comum a todas as isenções previstas no artigo 132.° da Diretiva 

2006/112 e, por conseguinte, não é abrangido pela isenção prevista no artigo 132.°, n.º 1, 

alínea c), desta diretiva, de modo que está, em princípio, sujeito a IVA. 

         32      Esta interpretação não viola o princípio da neutralidade fiscal, que se opõe em especial 

a que duas entregas de bens ou duas prestações de serviços iguais ou semelhantes do ponto de 

vista do consumidor e que satisfazem as mesmas necessidades deste, e que estão, portanto, em 

concorrência entre si, sejam tratadas de maneira diferente do ponto de vista do IVA (v., neste 

sentido, Acórdão de 17 de dezembro de 2020, WEG Tevesstraße, C-449/19, EU:C:2020:1038, 

n.º 48 e jurisprudência referida), uma vez que, à luz do objetivo prosseguido pelo artigo 132.°, 

n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112, serviços de acompanhamento nutricional prestados com 

uma finalidade terapêutica e serviços de acompanhamento nutricional desprovidos de tal 

finalidade não podem ser considerados iguais ou semelhantes do ponto de vista do consumidor 

e não satisfazem as mesmas necessidades deste último. 

         33      Qualquer outra interpretação teria como consequência alargar o âmbito de aplicação 

da isenção prevista no artigo 132.°, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112 para além da ratio 

legis que traduzem a redação desta disposição, bem como a epígrafe do capítulo 2 do título IX 

desta diretiva. Com efeito, qualquer serviço efetuado no âmbito do exercício de uma profissão 

médica ou paramédica, que tenha por efeito, mesmo de forma muito indireta ou longínqua, 

prevenir certas patologias, é abrangido pela isenção prevista nessa disposição, o que não 

corresponde à intenção do legislador da União e à exigência de interpretação estrita dessa 

isenção, recordada no n.º 22 do presente acórdão. Como salientou a advogada-geral no n.º 61 

das suas conclusões, uma ligação incerta com uma patologia, sem risco concreto de prejuízo 

para a saúde, não é suficiente a este respeito. 

         34      Tendo em conta o que precede, há que concluir que, sob reserva de uma verificação pelo 

órgão jurisdicional de reenvio, um serviço de acompanhamento nutricional prestado em 

condições como as que estão em causa no processo principal não é suscetível de entrar no 
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âmbito de aplicação da isenção prevista no artigo 132.°, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112. 

Consequentemente, não há que responder à segunda questão. 

         35      Quanto à primeira questão, não se pode excluir que, à luz da natureza tributável desse 

serviço, o órgão jurisdicional de reenvio considere que a questão de saber se este é ou não 

independente dos serviços de manutenção e bem-estar físico tem interesse para determinar o 

tratamento fiscal respetivo desses serviços. 

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara: 

A Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado, deve ser interpretada no sentido de que, sob reserva 

de uma verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, um serviço de acompanhamento 

nutricional prestado por um profissional certificado e habilitado em instituições desportivas, e 

eventualmente no âmbito de planos que incluem igualmente serviços de manutenção e 

bem-estar físico, constitui uma prestação de serviços distinta e independente e não é suscetível 

de ser abrangida pela isenção prevista no artigo 132.°, n.º 1, alínea c), desta diretiva.” 

 

2. ANÁLISE 
 

Qual deverá ser, em suma, a correcta interpretação e aplicação das regras do IVA conforme a 

jurisprudência do TJUE? 

Como iremos verificar, o TJUE sempre afirmou e bem que para se aplicar a isenção de IVA no 

sector da saúde é necessário estarmos perante profissionais qualificados e uma prestação de 

serviços que vise impedir, evitar ou prevenir uma doença, uma lesão ou anomalias de saúde, ou 

detectar doenças latentes ou incipientes - finalidade terapêutica da prestação. 

Dado na situação em apreço muitas das consultas de nutricionismo acabarem por não ser 

realizadas devido à não comparência dos utentes, como vimos, de acordo com a Advogada 

Geral Juliane Kokott, no contexto de um acompanhamento nutricional pago, mas não utilizado, 

afigura-se “bastante duvidoso” que a prestação de serviços tenha uma finalidade terapêutica.  

Mas, tal como acabámos de transcrever, o Tribunal vai mais longe. Começa por fazer notar que 

um serviço de acompanhamento nutricional prestado no âmbito de uma instituição desportiva 

pode, a médio e a longo prazo ou considerado em termos amplos, ser um instrumento de 

prevenção de certas doenças, como a obesidade. Todavia, fazendo notar que tal serviço é no 

caso concreto prestado em instituições desportivas e eventualmente no âmbito de planos que 

incluem igualmente serviços de manutenção e bem-estar físico, regista que cumpre notar que o 
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mesmo raciocínio se aplica à própria prática desportiva, cujo papel é reconhecido, a título de 

exemplo, para limitar a ocorrência de doenças cardiovasculares, concluindo, como vimos, que 

“Tal serviço apresenta, portanto, em princípio, uma finalidade sanitária, mas não, ou não 

necessariamente, uma finalidade terapêutica.”. O TJUE põe assim em causa, a nosso ver, de 

forma surpreendente, o próprio conceito de finalidade terapêutica tal como é aceite em termos 

científicos e tem vindo a ser acolhido pela jurisprudência do TJUE, pela doutrina e pela 

jurisprudência dos nossos tribunais.  

Significa isto que, de acordo com o TJUE a partir de agora teremos que verificar 

casuisticamente a finalidade terapêutica de cada uma das consultas, só se concluindo como tal 

quando estamos perante doenças atestadas? E onde fica a prevenção no meio de tudo isto?  

É o que propomos analisar de seguida, sendo certo que, como inevitavelmente iremos concluir: 

(i) As prestações de serviços de aconselhamento/consultas de nutrição realizadas pelos 

nutricionistas têm, por definição, fins terapêuticos, devendo, como tal, ser isentas de IVA; (ii) 

Apesar de não serem efectivamente prestadas, desde que devidamente disponibilizadas aos 

utentes dos ginásios consideram-se prestadas, independentemente de o utente não comparecer 

às consultas, devendo, enquanto tal, continuar a merecer a isenção de IVA. 

A concluir-se de forma distinta estaremos perante uma violação das regras que regem este 

imposto ao nível do Direito da UE e face a uma grave afronta ao sector da saúde na UE, contra 

todas as orientações e normas acolhidas a nível mundial e interno aprovadas num contexto 

particularmente relevante numa época de pandemia como a que ora atravessamos. 

 

3. O NUTRICIONISMO COMO UMA ACTIVIDADE RECONHECIDA NA ÁREA DA SAÚDE 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de "saúde", mais do que ausência 

de doença, representa uma situação de completo bem-estar físico, psíquico e social.  

Não conseguimos falar em vida saudável sem mencionar a alimentação, uma vez que hábitos 

alimentares saudáveis são imprescindíveis para a prevenção ou o surgimento de doenças. 

A OMS apresenta diversos documentos estratégicos, que orientam a formulação de políticas de 

saúde, sendo actualmente a alimentação e a nutrição consideradas como elementos chave na 

definição dos objectivos, estratégias e recomendações nos seus diversos programas e políticas, 

nomeadamente no “Health 2020: a European Policy  Framework and strategy for 21st 

century”, “Action Plan for the Implementation of the European Strategy for the Prevention and 

Control Noncommunicable Diseases 2012-2016”, “Vienna Declaration on Nutrition and 
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Noncommunicable Diseases in the context of Health 2020”, “Global strategy on diet, physical 

activity and health”, “The Challenge of obesity in the WHO European Region and the 

strategies for response”, “The Helsinki Statement on the Health in All Policies” e “European 

Food and Nutrition Action Plan 2015-2020”. 

Em termos gerais, o nutricionismo define-se como a área de estudo que tem por objecto a 

nutrição, particularmente nos seres humanos. Visa a segurança alimentar e os 

cuidados dietéticos, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a nutrição se 

apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para a 

prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. A sua actuação contribui para o 

aumento da qualidade de vida e deve ser pautada em princípios éticos4. 

As funções desempenhadas pelos nutricionistas têm vindo sucessivamente a assumir maior 

relevância na área da saúde, quer na óptica da prevenção, quer na perspectiva da cura de 

diversas doenças ligadas a problemas de uma deficiente alimentação, grave problema com o 

qual nos debatemos nos tempos actuais, sendo considerada a verdadeira epidemia do século 

XXI.  

Com efeito, vivemos numa era em que se reúnem esforços dos diversos países e das mais 

diversas áreas para combater a doença da obesidade, um grave problema de saúde pública, que 

se transformou numa verdadeira epidemia global. Caso não sejam adoptadas medidas, calcula-

se que mais de 50% da população mundial será obesa em 2025, pelo que a obesidade é 

considerada pela OMS como a epidemia global do século XXI. 

Mas os serviços de aconselhamento/consultas de nutrição, independentemente do local onde 

são prestados, são especialmente relevantes para a prevenção e tratamento de outras doenças 

tais como o cancro, a diabetes e doenças cardio vasculares. 

Acresce que actualmente, em tempos de pandemia, a relevância dos serviços de 

aconselhamento/consultas de nutrição tem sido particularmente relevante e enfatizada por todas 

as instâncias a nível internacional e interno. 

Portugal está fortemente empenhado nessa acção.  

São diversas as acções adoptadas e implementadas a nível internacional para prevenir e 

combater os problemas relacionados com uma nutrição deficiente para promover estilos de vida 

saudáveis, numa óptica integrada de saúde a par do exercício físico. 

 
4 Esta classe profissional deve cumprir o Código Deontológico da Ordem dos Nutricionistas. 
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A OMS tem vindo a apresentar um conjunto de recomendações para uma alimentação 

saudável5. 

A Organização Mundial da Saúde e a Comissão Europeia recomendam a adopção de uma 

estratégia no âmbito da disponibilidade alimentar, que inclua, designadamente, a reformulação 

da composição dos produtos alimentares e que envolva os produtores, distribuidores e 

prestadores de serviços na área da alimentação6. 

No que se reposta à União Europeia, está desde sempre activamente empenhada na luta contra 

a obesidade e das doenças que exigem uma alimentação saudável quer na óptica da prevenção 

quer do tratamento. Recorda-se neste âmbito o Livro Branco da Comissão Europeia intitulado 

Uma estratégia para a Europa em matéria de problemas de saúde ligados à nutrição, ao 

excesso de peso e à obesidade7 e dos instrumentos de execução do mesmo, designadamente, a 

criação do Grupo de Alto Nível dedicado aos problemas de saúde relacionados com a nutrição 

e a actividade física e a Plataforma de Acção Europeia em matéria de Regimes Alimentares, 

Actividade Física e Saúde8 e o Livro Verde Promoção de regimes alimentares saudáveis e da 

actividade física: uma dimensão europeia para a prevenção do excesso de peso, da obesidade 

e das doenças crónicas9.  

O Conselho já fez vários apelos à Comissão no sentido de desenvolver acções no domínio da 

nutrição e da actividade física, incluindo as conclusões do Conselho sobre obesidade, promoção 

da saúde cardiovascular e diabetes10. 

 
5 Veja-se, nomeadamente, a Healthy diet – Fact sheet Nº 394. 
6 Neste sentido veja-se High Level Group on Nutrition and Physical Activity, European Commission. EU 
Framework for National Initiatives on selected Nutrientes, disponível em: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/euframework_national_nutrients_en
.pdf  World Health Organization. European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020. Copenhagen, Denmark: 
WHO Regional Office for Europe; 2015, disponível em: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/294474/European-Food-Nutrition-Action-Plan-20152020-
en.pdf?ua=1 e High Level Group on Nutrition and Physical Activity, European Commission. EU Action Plan on 
Childhood Obesity 2014-2020. 2014, disponível em: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_
2020_en.pdf. 
7 Livro branco sobre uma estratégia para a Europa em matéria de problemas de saúde ligados à nutrição, ao 
excesso de peso e à obesidade, Bruxelas, 30.5.2007,COM(2007) 279 final 
8 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm 
9 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/green_paper/consultation_en.htm 
10 Conclusões do Conselho de 2 de Dezembro de 2002 sobre a obesidade (JO C 11 de 17.1.2003, p. 3); de 2 de 
Dezembro de 2003 sobre estilos de vida saudáveis: educação, informação e comunicação (JO C 22 de 27.1.2004, 
p. 1); de 2 de Junho de 2004 sobre a promoção da saúde cardiovascular (Comunicado de imprensa: 9507/04 (Presse 
163); de 6 de Junho de 2005 sobre obesidade, nutrição e actividade física (Comunicado de imprensa: 8980/05 
(Presse 117); de 5 de Junho de 2006 relativas à promoção de estilos de vida saudáveis e à prevenção da diabetes 
tipo 2 (JO C 147 de 23.6.2006, p. 1). 
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Ou seja, é hoje inegável que os hábitos alimentares constituem um factor de extrema relevância 

em termos de saúde pública, e que o consumo alimentar adequado e a melhoria do estado 

nutricional dos cidadãos têm impacto directo na prevenção e controlo de doenças crónicas, pelo 

que deverão ser promovidos e incentivados.  

Igualmente no nosso país foram adoptadas e estão em curso diversas acções relevantes de 

prevenção e combate aos problemas decorrentes de uma nutrição deficiente, com especial 

ênfase agora para os problemas da pandemia da COVID-19. 

Em Portugal estima-se que o impacto dos estilos de vida pouco saudáveis, que incluem o baixo 

consumo de fruta e hortícolas, o consumo elevado de sal e açúcar e o défice de actividade física, 

seja muito relevante nos níveis de produtividade e bem-estar da população, para além da 

significativa associação com a carga de doença, especialmente nos últimos anos de vida11. 

A actual situação de Portugal, relacionada com a elevada prevalência da obesidade, o aumento 

da sua incidência, a morbilidade e mortalidade associadas e os elevados custos que implicam, 

constituem os principais fundamentos que explicam a necessidade de se ter criado e 

implementado uma Plataforma Nacional contra a Obesidade. 

Entre outras medidas, registe-se a criação, em 2012, do Programa Nacional para a Promoção 

da Alimentação Saudável da Direcção-Geral da Saúde (DGS)12, que “tem como finalidade 

melhorar o estado nutricional da população, incentivando a disponibilidade física e económica 

de alimentos constituintes de um padrão alimentar saudável e criar condições para que a 

população os valorize, aprecie e consuma, integrando-os nas suas rotinas diárias.” 

O excesso de peso, que inclui a pré-obesidade e a obesidade, é provavelmente o principal 

problema de saúde pública em Portugal, afectando mais de 50% da população adulta e tendo 

implicações sérias no aparecimento e curso de diferentes patologias como a diabetes, a doença 

cérebro e cardiovascular, a patologia osteoarticular e a generalidade dos cancros. Doenças, que 

 
11 A este propósito veja-se, nomeadamente, World Health Organization. Guideline: Sugars intake for adults and 
children. Geneva: World Health Organization; 2015 e World Health Organization. Trans-fatty acids in 
Portuguese food products. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016, disponível em: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/324782/Trans-fatty-acids-Portuguese-food-
products.pdf?ua=1, High Level Group on Nutrition and Physical Activity, European Commission. EU Framework 
for National Salt Initiatives, disponível em: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/salt_initiative.pdf,e High Level Group 
on Nutrition and Physical Activity, European Commission. EU Framework for National Salt Initiatives, disponível 
em: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/salt_initiative.pdf e High Level 
Group on Nutrition and Physical Activity, European Commission. Annex II: Added Sugars – EU Framework for 
National Initiatives on Selected Nutrients, disponível em: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/added_sugars_en.pdf e World 
Health Organization. Fact Sheet N. º 394: Healthy diet. 2015. 
12 https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/ 
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no seu todo, representam a principal despesa em saúde do estado português e o principal 

encargo do Serviço Nacional de Saúde.  

De acordo com o relatório The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention da 

OCDE realizado em 2019, em Portugal, 10% da despesa da saúde é utilizada para o tratamento 

de doenças relacionadas com excesso de peso, uma percentagem superior à média dos países 

da OCDE (8,4%). Segundo este estudo, estima-se que, entre 2020 e 2050, o excesso de peso e 

as doenças associadas possam contribuir para uma diminuição da esperança média de vida em 

2,2 anos. 

Mais recentemente, a promoção de uma alimentação mais saudável tem constituído prioridade 

dos XXI e XXII Governos Constitucionais, no âmbito das políticas de Saúde Pública, em linha 

com as orientações da OMS e da Comissão Europeia. 

Com efeito, o XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, estabeleceu como 

prioridade promover a saúde através de uma nova ambição para a saúde pública, defendendo 

que a obtenção de ganhos em saúde resulta da intervenção nos vários determinantes de forma 

sistémica e integrada, assumindo como fundamental a política de promoção de uma alimentação 

saudável. 

A relevância da adopção de uma abordagem multisectorial à saúde é confirmada por estudos 

recentes que demonstram que os factores ambientais, económicos e sociais, são determinantes 

fundamentais para a saúde individual e populacional. 

O Plano Nacional de Saúde Revisão Extensão a 2020 (aguarda-se a publicação do Plano 

Nacional de Saúde 2021-2030) define como um dos seus quatro eixos estratégicos as «Políticas 

Saudáveis», prevendo que todos devem contribuir para a criação de ambientes promotores da 

saúde e do bem-estar das populações. 

Neste âmbito, o Governo deu início à implementação de um conjunto de medidas para a 

prevenção da doença, e, em particular, para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Destaca-se, no contexto do Plano Nacional de Saúde, a definição como programas de saúde 

prioritários as áreas da promoção da alimentação saudável e da actividade física, através 

do Despacho n.º 6401/201613, assim como a constituição de uma Comissão Intersectorial para 

a Promoção da Actividade Física, com o objectivo de elaborar, operacionalizar e monitorizar, 

um Plano de Acção Nacional para a Actividade Física, através do Despacho n.º 3632/201714. 

 
13 Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 16 de Maio de 2016. 
14 Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 28 de Abril de 2017. 
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Numa lógica de transversalidade da saúde em todas as políticas, através da Deliberação n.º 

334/2016, de 15 de Setembro, o Conselho de Ministros criou um Grupo de Trabalho 

interministerial para a elaboração de uma estratégia integrada para a promoção da alimentação 

saudável, que vise incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do 

estado nutricional dos cidadãos, com impacto directo na prevenção e controlo das doenças 

crónicas, tendo o mesmo apresentado Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação 

Saudável (EIPAS). 

A Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável visa incentivar o consumo 

alimentar adequado e a consequente melhoria do estado nutricional dos cidadãos, com impacto 

directo na prevenção e controlo das doenças crónicas, tendo sido aprovada pelo Despacho n.º 

11418/2017, publicado a 29 de Dezembro. 

Como se salienta, actualmente em Portugal os hábitos alimentares inadequados são o factor de 

risco que mais contribui para o total de anos de vida saudável perdidos pela população 

portuguesa (15,8 %), e um determinante importante da doença crónica, representando mais de 

86 % da carga de doença no nosso sistema de saúde15. Estas doenças, no seu todo, são ainda a 

principal causa de absentismo e incapacidade no trabalho, sendo contribuintes importantes para 

a baixa produtividade e competitividade nacional e uma ameaça importante à sustentabilidade 

do sistema da segurança social. 

Tal como se salienta no preâmbulo do Despacho n.º 6556/2018, de 25 de Junho de 2018, do 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, “Em Portugal, as patologias mais prevalentes na 

população relacionam-se direta ou indiretamente com a alimentação inadequada.”  

A pandemia, associada ao piorar dos hábitos alimentares e da pouca actividade física, levou a 

um aumento do peso da população portuguesa. 

De acordo com um estudo da DGS relativo ao confinamento de há um ano, 45% dos inquiridos 

disse ter mudado hábitos alimentares durante o período de confinamento, com quase 42% a 

admitirem ter sido para pior, e mais de metade diminuiu a actividade física. 

A relevância dos nutricionistas em plena pandemia é universalmente reconhecida, levando entre 

nós a DGS, inclusive, a emitir uma Orientação específica sobre a matéria16.  

 
15 Direcção-Geral da Saúde, Direcção de Serviços de Informação e Análise. A Saúde dos Portugueses 2016, 
Lisboa: Direcção-Geral da Saúde; 2017, disponível em: 
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18278/1/A%20Saúde%20dos%20Portugueses%202016.pdf 
16 Orientação da DGS NÚMERO: 021/2020 DATA: 06/04/2020 ATUALIZAÇÃO: 18/02/2021 COVID-19: 
Terapêutica nutricional no doente com COVID-19. Veja-se ainda neste contexto, nomeadamente, o Manual de 
Intervenção Alimentar e Nutricional | COVID-19 do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 
Saudável. 
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Isto é, resulta claramente do exposto que, quer a nível internacional, quer a nível nacional, o 

nutricionismo é visto numa perspectiva multissectorial, tal como recomendam as instâncias 

internacionais, como imprescindível para a implementação de estratégias transversais para a 

promoção da saúde pública numa óptica de complementaridade para a adopção de estilos de 

vida saudáveis. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROFISSÃO DE NUTRICIONISTA 

4.1.ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

O nutricionista é um profissional de saúde que tem como área de actuação a alimentação 

humana.  

Como explicita a Associação Portuguesa de Nutrição, “ O Nutricionista é o profissional de 

saúde que desenvolve funções de estudo, orientação e vigilância da alimentação e nutrição, 

quanto à sua adequação, qualidade e segurança, em indivíduos ou grupos, na comunidade ou 

em instituições, incluindo a avaliação do estado nutricional, tendo por objectivo a promoção 

da saúde e do bem-estar e a prevenção e tratamento da doença, de acordo com as respectivas 

regras científicas e técnicas.” 17 

O nutricionista pode ter várias áreas de actuação, tais como a nutrição clínica, a nutrição 

comunitária e saúde pública, o ensino e a formação. 

O exercício da profissão de nutricionista encontra-se devidamente disciplinado por lei, devendo 

estes profissionais ser titulares de uma cédula profissional e encontrarem-se inscritos na Ordem 

dos Nutricionistas. 

Entre nós o acesso à profissão é regulado pela Ordem dos Nutricionistas.  

De acordo com a Lei n. º 51/2010, de 14 de Dezembro, com as alterações que lhe foram 

conferidas pela Lei n. º 126/2015, de 3 de Setembro - Estatuto da Ordem dos Nutricionistas 

(doravante EON), para obter a qualificação de membro da Ordem é necessário que sejam 

licenciados em ciências da nutrição, em dietética ou em dietética e nutrição, que exerçam a 

profissão de nutricionista18.  

 
17 http://www.apn.org.pt/ver.php?cod=0D0A. 
18 Como se determina, “Artigo 2.º Profissionais abrangidos 1 — A Ordem dos Nutricionistas abrange os 
profissionais licenciados em ciências da nutrição, em dietética e em dietética e nutrição que, em conformidade 
com o respetivo Estatuto e as disposições legais aplicáveis, exercem a profissão de nutricionista. 2 — A Ordem 
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Além de sujeita a uma regulação do acesso ao exercício da profissão pelo EON, à actividade de 

nutricionista aplicam-se ainda o  Decreto-Lei n.º 261/93, de 23 de Julho, e o Decreto-Lei n.º  

320/99, de 11 de Agosto. 

Em conformidade com o estabelecido no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 320/99, ambos os 

diplomas visam prosseguir a protecção da saúde dos cidadãos, enquanto direito social 

constitucionalmente consagrado "(…) através de uma regulamentação das atividades técnicas 

de diagnóstico e terapêutica que condicione o seu exercício em geral, quer na defesa do direito 

à saúde, proporcionando a prestação de cuidados por quem detenha habilitação adequada, 

quer na defesa dos interesses dos profissionais que efetivamente possuam os conhecimentos e 

as atitudes próprias para o exercício da correspondente profissão".  

O Decreto-Lei n.º 261/93 veio regular o exercício das actividades dos profissionais de saúde 

designadas por actividades paramédicas e que constam da lista anexa, que compreendem a 

utilização de técnicas de base científica com fins de promoção da saúde e de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença, ou de reabilitação. 

A lista anexa ao Decreto-Lei n.º 261/83 prevê, no seu item 5, a actividade de dietética. De 

acordo com a descrição aí prevista, esta actividade compreende a "Aplicação de conhecimentos 

de nutrição e dietética na saúde em geral e na educação de grupos e indivíduos, quer em 

situação de bem-estar quer na doença, designadamente no domínio da promoção e tratamento 

e da gestão de recursos alimentares". 

Para exercer actividades paramédicas, é necessário que se verifiquem diversas condições, a 

saber: a) ser titular de curso ministrado em estabelecimento de ensino oficial ou do ensino 

particular ou cooperativo desde que reconhecido nos termos legais; b) ser titular de diploma ou 

certificado reconhecido como equivalente aos referidos na alínea anterior por despacho 

conjunto dos Ministros da Educação e da Saúde; c) ser titular de carteira profissional, ou título 

equivalente, emitido ou validado por entidade pública (artigo 2.º, n.º 1). 

O Decreto-Lei n.º 320/99 define os princípios gerais em matéria do exercício das profissões de 

diagnóstico e terapêutica, sendo considerada igualmente a profissão de dietista. 

De referir que este diploma deve ser interpretado em conjunto com o aludido Decreto-Lei n.º 

261/93, uma vez que estas profissões compreendem a realização das actividades constantes da 

lista anexa, possuindo como matriz a utilização de técnicas de base científica com fins de 

promoção da saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, ou reabilitação. 

 
dos Nutricionistas abrange ainda os profissionais que, estando inscritos como dietistas à data da entrada em vigor 
da presente lei, mantenham a profissão de dietista.”  
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As condições de acesso à profissão estão consagradas no artigo 4.º.  

Sublinhe-se, ainda, que para o exercício das profissões é necessário possuir um título 

profissional, correspondente a uma das designações previstas no artigo 2.º. 

 

4.2.AS ACTIVIDADES PROSSEGUIDAS PELOS NUTRICIONISTAS COMO PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS COM FINS TERAPÊUTICOS 
 

Tal como se salienta no Posicionamento da Ordem dos Nutricionistas relativo à consulta de 

nutrição em estabelecimentos destinados à prática de exercício físico e desporto, de 18 de 

Março de 2021 da Ordem dos Nutricionistas, “A intervenção nutricional constitui uma 

abordagem efetiva na gestão das doenças relacionadas com os hábitos alimentares, tais como 

as doenças crónicas e as co-morbilidades associadas a estas doenças. Além disso, existe 

evidência de que a intervenção nutricional está igualmente associada a uma melhor saúde 

mental e física 2,3, estado nutricional 4,5 e qualidade de vida” 

Importa em especial salientar que, como se faz notar, que, “No âmbito da consulta de nutrição 

o nutricionista deverá desencadear todos os procedimentos necessários para que possa melhor 

conhecer o estado de saúde do seu cliente e instituir a prescrição nutricional no melhor 

interesse terapêutico. Assim, aplicando o melhor conhecimento técnico e científico de que 

dispõe, o nutricionista deverá realizar a avaliação do estado nutricional (p.ex. anamnese 

alimentar, avaliação clínica e antropométrica), realizar o diagnóstico nutricional e intervir 

através da terapêutica nutricional mais adequada às necessidades individuais do seu cliente. 

No caso concreto da consulta de nutrição nos estabelecimentos destinados à prática de 

exercício físico e desporto, os nutricionistas deverão aplicar a Norma de Atuação Profissional 

da Ordem dos Nutricionistas (NOP 002/2019)11, a qual descreve todos os passos necessários 

para a realização da consulta, bem como as observâncias necessárias para a sua 

concretização. Neste contexto, a consulta de nutrição, não é um mero aconselhamento, devendo 

basear-se no modelo do Nutrition Care Process (método sistemático que promove a elevada 

qualidade do cuidado nutricional) em que o nutricionista deve considerar quatro fases: 

- Avaliação Nutricional – usar informação e dados precisos e relevantes com vista à 

identificação dos problemas relacionados com a nutrição; 

- Diagnóstico Nutricional – identificar e nomear o(s) problema(s) gerais de base 

alimentar/nutricional sobre os quais tem responsabilidade de atuar; 
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- Intervenção Nutricional – implementar a terapêutica nutricional devidamente planeada, com 

vista à mudança do comportamento nutricional/alimentar e/ou dos fatores de risco 

identificados, na qual são definidos os objetivos e resultados desejados que permitam gerir a 

questão de base identificada no diagnóstico nutricional e/ou as suas causas/fatores de risco 

e/ou os sinais/sintomas elencados, esta é baseada na evidência e personalizada, de acordo com 

a avaliação e diagnósticos nutricionais e o cliente é envolvido como participante ativo no 

processo; 

- Monitorização/Avaliação – monitorizar e avaliar indicadores e resultados relacionados com 

o diagnóstico nutricional, os objetivos definidos e a estratégia da intervenção com vista a 

determinar o progresso alcançado, bem como se a estratégia de intervenção deve ser mantida 

ou revista. 

Este é um método que promove uma abordagem na qual o nutricionista possa otimizar a sua 

intervenção, tendo em conta as necessidades e valores do seu cliente, com recurso à melhor 

evidência científica disponível para a sua tomada de posição.”19 

Ora, interessa em especial enfatizar que neste contexto a Ordem dos Nutricionistas considera 

que “...a prática profissional do nutricionista no âmbito da consulta de nutrição, tem sempre 

um fim terapêutico, quer seja no âmbito da prevenção de uma patologia e promoção da saúde, 

quer seja no âmbito do tratamento de uma doença, e independentemente do local onde exerce 

e o contexto do mesmo.” 

 

5. QUADRO LEGAL NA DIRECTIVA IVA E NO CIVA 
 

4.1.AS ISENÇÕES DA SAUDE 
 

Essencialmente por motivos de ordem social, cultural e política, a Directiva IVA prevê uma 

série de isenções, que, todavia, se aplicam a um conjunto, apesar de tudo, restrito de operações, 

dada a base de incidência alargada do IVA.  

Na Directiva IVA as isenções de interesse geral na área da saúde estão contempladas nas alíneas 

b) e c) do n.º 1 do artigo 132.º da Directiva IVA20. 

 
19 O negrito é nosso. 
20 Sobre as isenções em IVA e as isenções na saúde veja-se, da autora, «A interpretação das normas de isenção de 
IVA pelo Tribunal de Justiça da União Europeia – algumas notas”, Revista Temas de direito tributário – IRC, IVA 
e IRS [Em linha]. Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 2016 e da autora, em co-autoria com Xavier de Basto, “A 
renúncia à isenção de IVA por parte de laboratórios de análises clínicas e estabelecimentos afins – a propósito de 
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Na alínea b), a Directiva estabelece que os Estados devem isentar “a hospitalização e a 

assistência médica, e bem assim as operações com elas estreitamente relacionadas, 

asseguradas por organismos de direito público ou, em condições sociais análogas às que 

vigoram para estes últimos, por estabelecimentos hospitalares, centros de assistência médica 

e de diagnóstico e outros estabelecimentos da mesma natureza devidamente reconhecidos.” 

Por seu turno, a alínea c) manda exonerar de imposto “as prestações de serviços de assistência 

efectuadas no âmbito do exercício de profissões médicas e paramédicas, tal como definidas 

pelo Estado–Membro em causa”. 

Para além do corpo da norma, a redacção do artigo 13. °, A, n.º1, alínea c), da Sexta Directiva, 

parece, no essencial, idêntica à do artigo 132. °, n.º1, alínea c), da Directiva IVA, em conjugação 

com o artigo 131.° desta Directiva. Além disso, resulta do primeiro e terceiro considerandos da 

Directiva IVA que, em princípio, esta não visa introduzir alterações substanciais nas 

disposições da Sexta Directiva. 

Neste contexto, o TJUE no Caso Future Health Technologies conclui que o artigo 13.°, A, n.º1, 

alínea c), da Sexta Directiva, e o artigo 132.°, n.º1, alínea c), da Directiva IVA, devem ser 

interpretados do mesmo modo, pelo que a jurisprudência desenvolvida relativamente às 

isenções previstas no artigo 13.°, A, n.º 1, alínea c), da Sexta Directiva, serve de fundamento às 

respostas que são objecto de análise ao abrigo da Directiva IVA21.    

Ora, cumpre notar que, em conformidade com os trabalhos preparatórios da Sexta Directiva e 

com a jurisprudência uniforme e clara do TJUE, o objectivo subjacente à concessão destas 

isenções é o de não onerar as prestações de serviços de saúde, assegurando que o benefício da 

assistência médica não se torna inacessível em razão do acréscimo de custos que resulta da 

tributação em IVA, i.e, em reduzir os custos médicos para os utentes e promover os cuidados 

de saúde22. Com efeito, estão em causa isenções em benefício de certas actividades de interesse 

geral, actividades específicas destinadas a prosseguir fins socialmente úteis, como a assistência 

médica. É pois ponto assente que o objectivo comum quer às isenções previstas na alínea b) 

 
alguns Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 
VIII, número 1 – Primavera, 2015. 
 
21 Acórdão de 10 de Junho de 2010, Proc. C-86/09, n.os 4, 6 e 8. Veja-se ainda o Acórdão de 6 de Novembro de 
2008, Caso Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet, Proc. C-291/07, n.º 23. 
22 Como salienta o Advogado-Geral Saggio, nas suas Conclusões apresentadas em 27 de Janeiro de 2000 no Caso 
Landesgericht St. Pölten, a isenção agora em causa faz parte das que se destinam a tornar menos onerosas certas 
actividades de interesse geral (Proc. C-384/98) e notam Stefano Chirichigno e Vittoria Segre,“Hospital and 
Medical Care by Commercial Hospitals under EU VAT”, in International VAT Monitor, Volume 25 – Number 2, 
2014, pp. 78-81. 
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quer às previstas na alínea c), é reduzir o custo dos cuidados de saúde e tornar esses cuidados 

mais acessíveis aos particulares23. 

Note-se, assim, que para estarmos perante uma situação que se subsuma na isenção que por ora 

nos ocupa é simultaneamente necessário que: (i) Se esteja perante uma prestação de serviços 

qualificada como de “assistência”; e, (ii) Seja efectuada no âmbito do exercício de profissões 

médicas e paramédicas, tal como definidas pelo Estado membro em causa. 

Sobre estas matérias se pronunciou por diversas vezes o TJUE, como iremos analisar infra, 

sendo que, no caso concreto, nos interessa em especial cuidar do primeiro aspecto 

questionando-se em especial se os serviços de aconselhamento/consultas de nutrição, em 

especial os prestados pelos ginásios, poderão ser qualificados como “serviços de assistência” 

para efeitos da isenção em apreço24. 

 

4.2. AS REGRAS DO CIVA 
 

O normativo que acabámos de citar da Directiva IVA foi entre nós transposto no n.º 1 do artigo 

9.°do CIVA, com a epígrafe «Isenções nas operações internas», que determina o seguinte: 

“Estão isentas do imposto: 

1) As prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões de médico, odontologista, 

parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas [...]” 

As isenções previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º do CIVA, em conformidade com as regras da 

Directiva IVA e com a interpretação que das mesmas tem vindo a ser feita pelo TJUE e tal 

como a AT tem vindo desde sempre a reconhecer, abrangem as actividades que tenham por 

objectivo prevenir, diagnosticar, tratar e, se possível, curar as doenças ou anomalias de saúde. 

Ambas se aplicam independentemente de os serviços serem prestados por uma pessoa singular 

ou colectiva, bem como da finalidade lucrativa ou não do exercício dessas actividades e do 

facto de se recorrer ou não a subcontratação para o efeito25. Interessa sim o escopo terapêutico 

 
23 Acórdãos de 6 de Novembro de 2003, Caso Dornier, Proc. C-45/01, n.º 43, de 11 de Janeiro de 2001, Caso 
Comissão/França, Proc. C-76/99, n.º 23, e de 10 de Setembro de 2002, Caso Kügler, Proc. C-141/00, n.º 29. 
24 Sobre o enquadramento em IVA dos serviços de aconselhamento/consultas de nutricionismo prestados pelos 
ginásios veja-se, da autora, “Enquadramento em IVA dos serviços de aconselhamento/consultas de nutricionismo 
prestados pelos ginásios”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal n.º s ¾, Ano X 17, Outono/Inverno. 
25 Veja-se sobre o assunto Clotilde Celorico Palma, “Tratamento em IVA da prática da actividade de Osteopatia e 
da Medicina tradicional chinesa – dois pesos duas medidas?”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal n.º 2, 
IX, Outubro de 2016, “A interpretação das normas de isenção de IVA pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 
– algumas notas”, op. cit., Xavier de Basto e Clotilde Celorico Palma, “A renúncia à isenção de IVA por parte de 
laboratórios de análises clínicas e estabelecimentos afins – a propósito de alguns Acórdãos do Tribunal de Justiça 
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e o facto de estarem em causa actividades principais com tal fim, bem como serviços acessórios 

necessários e indispensáveis para o efeito. Ora, desde sempre se entendeu que no conceito de 

prestação de serviços de assistência se inclui a prevenção, como não poderia deixar de o ser 

atento o escopo da isenção. 

 

6. CARACTERISTICAS DAS ISENÇÕES EM IVA  
 

O TJUE desenvolveu, ao longo destes anos, jurisprudência relevante sobre a matéria das 

isenções em geral, nomeadamente sobre as respectivas características e objectivos, e, em 

especial, no tocante às situações concretas acolhidas na Directiva IVA26. A jurisprudência do 

Tribunal sobre as isenções tem-se fundamentado, essencialmente, nos princípios gerais de 

interpretação que tem desenvolvido, em especial, o princípio da interpretação estrita, o princípio 

da interpretação sistemática e o princípio da interpretação uniforme, salientando igualmente, 

em especial, a necessidade de respeitar o princípio da neutralidade. 

O princípio da interpretação estrita das isenções é aquele que mais frequentemente tem vindo a 

ser invocado pelo TJUE. É jurisprudência constante que, com alguns matizes, as isenções devem 

ser objecto de interpretação estrita, quer no que toca aos prestadores de serviços, quer 

relativamente ao tipo de actividades que devem ser isentas27. 

Segundo o TJUE, dado que a Sexta Directiva atribui um âmbito de aplicação muito lato ao 

Imposto sobre o Valor Acrescentado abrangendo todas as actividades económicas de produção, 

comercialização ou de prestação de serviços, deverá evitar-se o recurso a interpretações 

extensivas que alarguem o alcance daquelas disposições cuja redacção é suficientemente 

precisa, pois tal é incompatível com o seu objectivo que é o de isentar apenas e tão só as 

actividades nele enumeradas e descritas28. 

 
da União Europeia”, e Rui Laires, O IVA nas Actividades Culturais, Educativas, Recreativas, Desportivas e de 
Assistência Médica ou Social, Cadernos IDEFF, n.º 14, Coimbra: Almedina, 2012, pp. 134-135 e 295-302. 
26 Sobre a jurisprudência comunitária relativa às isenções, veja-se, Ben Terra e Kajus, Julie, A Guide to the 
European VAT Directives, Volume 1, IBFD Publications, 2007, pp. 717- 840, Checa González, IVA: Supuestos de 
No Sujeción y Exenciones en Operaciones Interiores, Aranzi Editorial, Pamplona 1998, pp. 75-253, Operaciones 
Interiores en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Cuestiones controvertidas a la luz de la jurisprudencia interna 
y comunitaria, Thomson Aranzadi, 2005, pp. 101-273, e, entre nós, Rui Laires, Apontamentos sobre a 
Jurisprudência Comunitária em Matéria de Isenções de IVA, Almedina, Coimbra, Julho de 2006 e Patrícia Noiret 
Cunha, Imposto sobre o Valor Acrescentado - Anotações ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado e ao 
Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias, op. cit. 
27 A este propósito, veja-se, designadamente, os Acórdãos de 12 de Dezembro de 1995, Caso Oude Luttikhuis e o 
Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, Proc. C-399/93, de 12 de Fevereiro de 1998, Caso 
Comissão/Espanha, Proc. C-92/96,  e de 7 de Setembro de 1999, Caso Gregg, Proc. C-216/97, já cit. 
28 Acórdão de 15 de Junho de 1989, Caso Stichting Uitvoering Financiële Acties, Proc. 348/87, já cit., n.º 14.  
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Todavia, a interpretação desses termos deve ser feita em conformidade com os objectivos 

prosseguidos pelas referidas isenções e respeitar as exigências do princípio da neutralidade 

fiscal inerente ao sistema comum do IVA. Assim, esta regra da interpretação estrita não 

significa que os termos utilizados para definir as isenções previstas no referido artigo 132.° 

devam ser interpretados de maneira a privá-las dos seus efeitos29.  

No mesmo sentido, o Advogado-Geral F. G. Jacobs, distinguindo as noções de interpretação 

“estrita” e de interpretação “restritiva”, referiu que “as isenções de IVA devem ser estritamente 

interpretadas, mas não devem ser minimizadas por via interpretativa. […] Como corolário, as 

limitações das isenções não devem ser interpretadas restritivamente, mas também não devem 

ser analisadas de forma a irem além dos seus termos. Quer as isenções, quer as suas limitações, 

devem ser interpretadas de tal forma que a isenção se aplique ao que se pretendia aplicar e 

não mais.”30 

Posteriormente aos Acórdãos Stichting31, o TJUE afirmou repetidamente, de modo geral, que 

“os termos utilizados para designar as isenções visadas no artigo 13. da Sexta Directiva devem 

ser interpretados restritivamente dado que constituem derrogações ao princípio geral de 

acordo com o qual o imposto sobre o volume de negócios é cobrado sobre qualquer prestação 

de serviços efectuada a título oneroso por um sujeito passivo”. Por outro lado, esclareceu que 

não pode ser dado um alcance extensivo às isenções na falta de “elementos interpretativos” que 

permitam ir para além da letra das disposições que os prevêem32. 

Isto é, resulta do exposto que o TJUE entende que na interpretação das normas de isenção se 

deve atender sobretudo ao elemento literal e que uma interpretação estrita não poderá nunca 

privar de efeito útil as regras da Directiva IVA. 

No que se reporta à interpretação sistemática das isenções, o TJUE tem vindo a afirmar que os 

conceitos utilizados nas normas das isenções são conceitos independentes de direito comunitário 

que devem ser situados no contexto geral do sistema comum do IVA33. Nestes termos, tem vindo 

a salientar que o conteúdo das isenções não pode ser livremente alterado pelos Estados membros, 

dado que estão em causa conceitos autónomos de direito comunitário, excepcionando-se o caso 

 
29 Veja-se, designadamente, Acórdãos de 14 de Junho de 2007, Caso Haderer, Proc. C-445/05, n.º 18 e 
jurisprudência referida, Caso Canterbury Hockey Club e o., Proc. C-253/07, n.º 17, e de 19 de Novembro de 2009, 
Caso Don Bosco Onroerend Goed, n.º 25 e jurisprudência referida. 
30 Conclusões apresentadas em 13 de Dezembro de 2001, Caso Zoological Society of London, Proc. C-267/00, 
n.º 19.  
31 Acórdão de 15 de Junho de 1989, Proc. C-348/87, n.º 13. Veja-se igualmente o Acórdão de 5 de Junho de 1997, 
Caso SDC, Proc. C-2/95, n.ºs 20 e 21. 
32 Acórdão de 11 de Julho de 1985, Caso Comissão/Alemanha, Proc. 107/84, já cit., n.º 20. 
33 Vide, nomeadamente, o Acórdão de 10 de Setembro de 2002, Caso Kügler, Proc. C-141/00, e o Acórdão de 14 
de Setembro de 2000, Caso ECR, Proc. C-384/98. 
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de o Conselho o permitir34. Assim, é jurisprudência assente que as isenções previstas no artigo 

13.° da Sexta Directiva constituem conceitos autónomos do Direito da União que têm por 

objectivo evitar divergências na aplicação do regime do IVA de um Estado membro para outro35.  

É habitual ainda, neste contexto, afirmar-se que as isenções em sede de IVA assumem uma 

natureza objectiva, ou seja, para efeitos da sua concessão releva essencialmente a natureza da 

actividade prosseguida e não a natureza jurídica da entidade que prossegue a actividade. 

 

7. A JURISPRUDÊNCIA DO TJUE EM MATÉRIA DE SAÚDE – O CONCEITO DE ASSISTÊNCIA E A 

INCLUSÃO DOS ACTOS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE 

4.1.OBJECTIVO DAS ISENÇÕES 
 

Resulta da jurisprudência relativa ao artigo 13.° A, da Sexta Directiva, que as isenções previstas 

no artigo 132.° da Directiva IVA não se destinam a isentar de IVA todas as actividades de 

interesse geral, mas unicamente as que aí são enumeradas e descritas de maneira muito 

detalhada36.  

A origem destas isenções prende-se com o facto de estarem em causa actividades de interesse 

geral tradicionalmente isentas pelos Estados membros antes da adopção do primeiro sistema 

comum do IVA em 1967. 

O objectivo subjacente consiste, assim, como começámos por referir, em não onerar as 

prestações de serviços de saúde37. Com efeito, estão em causa isenções em benefício de certas 

actividades de interesse geral, actividades específicas destinadas a prosseguir fins socialmente 

úteis como a assistência médica, conceito este que tem vindo a ser interpretado de forma ampla 

pelo TJUE. 

A este respeito, é ponto assente, como começámos por enfatizar, que o objectivo comum quer 

às isenções previstas na alínea b) quer às previstas na alínea c) do n.º1 do artigo 132.º da 

 
34 Veja-se, designadamente, o Acórdão de 15 de Julho de 1989, Caso Stichting Uitvoering Financiële Acties, Proc. 
348/87, já cit. 
35 Veja-se, designadamente, Acórdãos de 25 de Fevereiro de 1999, Caso CPP, Proc. C-349/96, n.º 15, e de 28 de 
Janeiro de 2010, Caso Eulitz, Proc. C-473/08, n.º 25. O mesmo é válido para as isenções previstas no artigo 132.° 
da Directiva IVA. 
36 Veja-se, designadamente, Acórdãos de 11 de Julho de 1985, Caso Comissão/Alemanha, Proc. C-107/84, já cit., 
n.° 17, de 20 de Novembro de 2003, Caso D’Ambrumenil e Dispute Resolution Serviços, Proc. C-307/01, já cit., 
n.° 54, e Caso Eulitz, Proc. C-473/08, já cit., n.º 26 e jurisprudência referida. 
37 Como salienta o Advogado-geral Saggio, nas suas Conclusões apresentadas em 27 de Janeiro de 2000 no Caso 
Landesgericht St. Pölten, a isenção agora em causa faz parte das que se destinam a tornar menos onerosas certas 
actividades de interesse geral (Proc. C-384/98). 



CASO FRENETIKEXITO ACTIVIDADES TERAPÊUTICAS E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - COMO DA LUZ SE PODE FAZER ESCURIDÃO 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                                   (2021) I:1 
23 || 37 

Directiva IVA, é reduzir o custo dos cuidados de saúde e tornar esses cuidados mais acessíveis 

aos particulares 38.  

 

4.2.ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 132.º, N.º1, ALÍNEA C), DA 

DIRECTIVA IVA 

7.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Relativamente às prestações de natureza médica, resulta da jurisprudência que o artigo 132.º, 

n.º1, alínea b), visa as prestações efectuadas no meio hospitalar entendida em sentido amplo, 

ao passo que a alínea c) desse número visa as prestações médicas fornecidas fora desse âmbito, 

tanto no domicílio privado do prestador como no domicílio do paciente ou em qualquer outro 

lugar39. 

Daqui resulta que as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 132.° da Directiva IVA, cujos âmbitos de 

aplicação são distintos, têm por objectivo regulamentar a totalidade das isenções das prestações 

médicas em sentido estrito40.  

O Tribunal de Justiça no Caso Kügler vê, assim, a possibilidade de uma clara demarcação das 

duas normas de isenção, em que o critério de distinção é menos o tipo de prestação do que o 

local da sua realização. Com este ponto de vista, o Tribunal de Justiça segue o Caso 

Comissão/Reino Unido41. Neste Caso, o Tribunal de Justiça declarou que devem ser isentas, 

nos termos da alínea b), as prestações que no seu conjunto sejam tratamentos médicos, e que 

normalmente sejam realizadas sem fim lucrativo em organismos com um fim social, como, por 

exemplo, a protecção da saúde humana, ao passo que, nos termos da alínea c), são isentas as 

prestações realizadas fora de organismos hospitalares no quadro de uma relação baseada na 

confiança entre paciente e prestador de serviços. 

No Caso Kügler, o Tribunal de Justiça salienta ainda que “o princípio da neutralidade fiscal se 

opõe, designadamente, a que operadores económicos que efectuem as mesmas operações sejam 

tratados diferentemente em matéria de cobrança do IVA”, pelo que o referido princípio seria 

ignorado se a possibilidade de invocar o benefício da isenção prevista para as prestações de 

 
38 Acórdãos de 6 de Novembro de 2003, Caso Dornier, Proc. C-45/01, n.º 43, de 11 de Janeiro de 2001,  Caso 
Comissão/França, Proc. C-76/99, já cit., n.º 23, e de 10 de Setembro de 2002, Caso Kügler, Proc. C-141/00, já 
cit., n.º 29. 
39 Veja-se, neste sentido, Acórdão de 10 de Setembro de 2002, Caso Kügler, Proc. C-141/00, já referido, n.º 36. 
40 Veja-se os Casos Kügler, Proc. C-141/00, já referido, n.º 36, e de 8 de Junho de 2006, Caso L.u.P., Proc. 
C-106/05, n.º 26. 
41 Caso Comissão/Reino Unido, Proc. 353/85, n.º 35. 
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cuidados pessoais mencionadas no artigo 13.° A, n.º 1, alínea c), da Sexta Directiva, estivesse 

dependente da forma jurídica sob a qual o sujeito passivo exerce a sua actividade42. 

Assim, o TJUE conclui que a isenção em causa não depende da forma jurídica do sujeito passivo 

que fornece as prestações médicas ou paramédicas nele mencionadas, abrangendo quer pessoas 

singulares quer pessoas colectivas, entendimento que veio a ser acolhido pela jurisprudência 

posterior. 

 

7.2.2. CONCEITO DE ASSISTÊNCIA  
 

É ponto assente que temos que atender à ratio legis dos regimes de isenção de IVA previstos a 

fim de se determinar quais as prestações susceptíveis de beneficiarem da isenção.  

Como explicita o Advogado Geral Antonio Tizzano nas suas Observações apresentadas em 27 

de Setembro de 2001 no Caso Kügler, “39. Por outro lado, independentemente da sua 

conformidade com o objectivo de redução das despesas médicas, a solução que aqui foi 

proposta parece-nos mais consentânea com o referido princípio da neutralidade fiscal. De 

facto, essa solução permite, ao mesmo tempo, tratar da mesma forma todos os operadores 

económicos que exerçam a mesma actividade, evitando assim influenciar a escolha da forma 

jurídica que os mesmos entendem adoptar para exercer as suas actividades e afectar as 

condições de concorrência que possam resultar dessa escolha . 

40. Recordamos, antes de mais, que, para que as prestações de serviços de assistência previstas 

no artigo 13.°, A, n.° 1, alínea c), sejam isentas, devem ser efectuadas no exercício de profissões 

médicas ou paramédicas. Mas se a noção de «prestações de serviços de assistência» é, por 

assim dizer, uma noção de direito comunitário (…). 

(…) 

43. Pelo contrário, quanto à determinação do tipo de assistência que pode ser integrado na 

noção de prestações de serviços de assistência prevista na alínea c), parece-nos 

particularmente útil o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no processo D. Com efeito, 

nesse acórdão, o Tribunal de Justiça observa que da análise das diferentes versões linguísticas 

do artigo 13.°, A, n.° 1, alínea c), da Sexta Directiva resulta que, tirando a versão italiana, 

todas as outras fazem referência ao conceito de prestações médicas relativas à saúde das 

pessoas. Além disso, as versões alemã, francesa, finlandesa e sueca utilizam a noção de 

 
42 Caso Kügler, Proc. C-141/00, já referido, n.º 30. 



CASO FRENETIKEXITO ACTIVIDADES TERAPÊUTICAS E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - COMO DA LUZ SE PODE FAZER ESCURIDÃO 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                                   (2021) I:1 
25 || 37 

tratamento terapêutico ou de cuidados prestados às pessoas. Daqui, o Tribunal de Justiça 

deduziu que o «conceito de 'prestações de serviços de assistência' não se presta a uma 

interpretação que inclua as intervenções médicas conduzidas com um objectivo que não o de 

diagnosticar, tratar e, na medida do possível, curar as doenças ou anomalias de saúde» (n.° 

18).” 

O Tribunal tem afirmado, em relação a esta disposição, que “é a finalidade de uma prestação 

médica que determina se esta deve estar isenta do IVA.”43 

Deste modo, segundo o Tribunal, as “prestações de serviços de assistência”, são aquelas que 

“tenham como finalidade diagnosticar, tratar e, na medida do possível, curar as doenças ou 

anomalias de saúde”44. Quer isto dizer que a prestação em causa, para poder ser isenta ao abrigo 

da alínea c), tem de prosseguir um objectivo terapêutico, incluindo quer o diagnóstico quer o 

tratamento45 . 

Como o Tribunal de Justiça já declarou, o conceito de “assistência médica” que figura no artigo 

132.°, n.º1, alínea b), da Directiva IVA, e o de “prestações de serviços de assistência” pessoal, 

que figura no mesmo número, alínea c), visam ambos prestações que tenham por finalidade 

diagnosticar, tratar e, na medida do possível, curar doenças ou anomalias de saúde incluindo as 

prestações que tenham por objectivo proteger, manter ou restabelecer a saúde das pessoas 46.´ 

A noção de “assistência médica” que se encontra prevista na alínea b) inclui, tal como a alínea 

c) do mesmo número, “as prestações médicas efectuadas com o objectivo de proteger, 

incluindo manter ou restabelecer a saúde das pessoas”47 . Por outras palavras, abrangerá tanto 

as prestações de assistência médica curativa como as de assistência preventiva. Esta 

jurisprudência é uniforme e clara e a própria Advogada Geral no Caso Frenetikexito reconhece 

que, como vimos, “É certo que o Tribunal de Justiça concebe a finalidade terapêutica de forma 

ampla, aceitando também medidas de prevenção destinadas a proteger ou a manter 

 
43 Acórdão de 20 de Novembro de 2003, Caso Unterpertinger, Proc. C-212/01,n.º 42, e conclusões da 
Advogada-geral C. Stix-Hackl nesse processo (n.os 66 a 68, para as quais o acórdão expressamente remete). 
44 Acórdãos Dornier, Proc. C-45/01, já referido, n.º 48, de 14 de Setembro de 2000, Caso D., Proc. C-384/98, de 
10 de Setembro de 2002, Caso Kügler, Proc. C-141/00, n.º 38, e  Caso Ygeia, Proc.s C-394/04 e C-395/04, já 
referido, n.º 24. 
45 Acórdãos, já referidos, Caso D., Proc. C-384/98, n.º 19, Caso Kügler, Proc. C-141/00, n.º 39, Caso 
Unterpertinger, Proc. C-212/01, n.º 40, e Acórdão de 20 de Novembro de 2003, Caso D’Ambrumenil e Dispute 
Resolution Serviços, Proc. C-307/01, já cit., n.º 58. 
46 Veja-se Caso Dornier, Proc. C-45/01, já cit., n.º 48 e jurisprudência referida, e Caso L.u.P., Proc. C-106/05, já 
referido, n.º 27. 
47 Casos, já referidos, Unterpertinger, Proc. C-212/01, n.º 41, e D’Ambrumenil e Dispute Resolution Serviços, 
Proc. C-307/01, n.º 59. 
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a saúde (61). Estas devem, todavia, destinar-se a impedir, evitar ou prevenir uma doença, uma 

lesão ou anomalias de saúde, ou detetar doenças latentes ou incipientes (62).”48  

Com efeito, por motivos óbvios, o conceito de finalidade terapêutica não deve ser entendido 

num sentido demasiado estrito. As prestações médicas com carácter preventivo podem ser 

exoneradas ao abrigo do artigo 13.°, A, n.º 1, alínea c). Assim, como o TJUE já notou, a 

inclusão de exames ou de tratamento médico com carácter preventivo no conceito de 

“prestações de serviços de assistência está em conformidade com o objectivo de redução do 

custo dos cuidados de saúde, mesmo quando se revele que as pessoas em questão não sofrem 

de qualquer doença ou anomalia de saúde.”49 

Embora a “assistência médica” e as “prestações de serviços de assistência” pessoal devam ter 

uma finalidade terapêutica, daí não decorre necessariamente que a finalidade terapêutica de 

uma prestação deva ser compreendida numa acepção particularmente restritiva50. 

Assim, saliente-se uma vez mais que é jurisprudência recorrente e clara do Tribunal de Justiça 

que as prestações médicas efectuadas para fins de prevenção podem beneficiar de uma isenção 

ao abrigo do disposto no artigo 13.° A, n.º 1, alíneas b) ou c), da Sexta Directiva. Com efeito, 

resulta claramente do n.° 40 do Caso Kügler, que, mesmo nos casos em que as pessoas que se 

submetem a exames ou a outras intervenções médicas de carácter preventivo não sofrem de 

nenhuma doença ou anomalia de saúde, a inclusão das referidas prestações nos conceitos de 

“assistência médica” e de “prestações de serviços de assistência” pessoal é conforme com o 

objectivo de redução do custo dos cuidados de saúde, que é comum tanto à isenção prevista no 

artigo 13.° A, n.º 1, alínea b), da Sexta Directiva, como à prevista no mesmo número, alínea 

c)51. Portanto, as prestações médicas efectuadas com a finalidade de proteger, incluindo manter 

ou restabelecer, a saúde das pessoas, beneficiam da isenção prevista no artigo 13.°A, n.º 1, 

alíneas b) e c), da referida Directiva52.  

Isto é, o conceito de “assistência médica” deve ser entendido em sentido amplo, não se 

encontrando limitado às actividades médicas propriamente ditas. 

Por outras palavras, a assistência médica, enquanto conjunto de actividades que funcionalmente 

se destinam a manter ou a restabelecer a saúde, é um processo constituído por actos que visam 

 
48 N.61 das conclusões da Advogada Geral Juliane Kokott apresentadas no Caso Frenetikexito. 
49 Veja-se Caso Unterpertinger, já cit., n.º 40. 
50 Veja-se os Acórdãos de 11 de Janeiro de 2001, Caso Comissão/França, Proc. C-76/99, já cit., n.º 23, e de 20 de 
Novembro de 2003, Caso Unterpertinger, Proc. C-212/01, já cit., n.º 40. 
51 Vide, neste sentido, Caso L.u.P., Proc. C-106/05, já referido, n.º 29 e jurisprudência referida. 
52 Veja-se, neste sentido, Casos, já referidos, Unterpertinger, Proc. C-212/01, n.os 40 e 41, e D’Ambrumenil e 
Dispute Resolution Serviços, Proc. C-307/01, n.os 58 e 59. 
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a manutenção ou o restabelecimento da saúde, que incluem, desde logo, actos de observação e 

de exame e, depois, eventualmente, de diagnóstico e de tratamento.  

Vejamos então em particular alguns arrestos do TJUE e respectivas conclusões que passamos 

a transcrever e que foram reiteradamente repetidas noutros Casos: 

- O conceito de «prestações de serviços de assistência» é um conceito autónomo do 

Direito da União (Casos Unterpertinger de 20 de Novembro de 2003, Proc. C-212/01, 

n.° 35; D’Ambrumenil e Dispute Resolution Services, de 20 de Novembro de 2003, Proc. 

C-307/01, n.° 53). 

 

- O conceito de «assistência médica» e o de «prestações de serviços de assistência» visam 

ambos prestações que tenham por finalidade diagnosticar, tratar e, na medida do 

possível, curar doenças ou problemas de saúde (v. Casos L.u.P., de 8 de Junho de 2006, 

Proc. C-106/05, n.° 27; CopyGene, de 10 de Junho de 2010, Proc. C-262/08, n.° 28).  

 

- O conceito de serviços de assistência abrange também medidas que – mesmo de maneira 

meramente preventiva – se destinam a proteger, manter ou restabelecer a saúde (v., a 

este respeito, Caso Klinikum Dortmund de 13 de Março de 2014, Proc. C-366/12, n.° 

30). Resulta não só da finalidade da isenção mas também da jurisprudência do Tribunal 

de Justiça que, entre as actividades com «objectivo terapêutico» que devem ser 

consideradas prestações de serviços de assistência e isentas do imposto figuram também 

actividades que não têm como objecto directo uma cura, mas que visam a mera 

prevenção. Com efeito, a medicina preventiva contribui precisamente para reduzir os 

custos médicos, não só a nível individual mas também a nível geral. Por conseguinte, 

de acordo com a finalidade da isenção, que consiste em garantir o acesso a cuidados 

médicos, as intervenções médicas preventivas deviam estar abrangidas por esta isenção. 

(n.ºs 72 e 73 das Observações da Advogada Geral Christine Stix-Hackl apresentadas em 

30 de Janeiro de 2003 no Caso Unterpertinger, Proc. C-212/01). 

 

- O conceito de serviços de assistência abrange igualmente medidas que visam permitir a 

observação e o exame dos pacientes antes mesmo de se tornar necessário diagnosticar, 

tratar ou curar uma eventual doença, contudo, só se pode falar de serviços de assistência 

quando existe uma finalidade terapêutica, que não deve ser entendida numa acepção 
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particularmente restritiva. Pelo contrário, o conceito de finalidade terapêutica deve ser 

interpretado tendo em conta a finalidade da isenção fiscal, que consiste em reduzir o 

custo dos cuidados de saúde (Acórdãos do TJUE nos Casos de 11 de Janeiro de 2001, 

Comissão/França, Proc. C-76/99, n.° 23; Unterpertinger, n.° 40, D’Ambrumenil e 

Dispute Resolution Services, n.° 58; L.u.P., n.° 29; CopyGene, n.° 29; Verigen 

Transplantation Service International, de 18 de Novembro de 2010, Proc. C-156/09, n. 

os 24, 27; PFC Clinic, de 21 de Março de 2013, Proc. C-91/12, n.° 26. 

 

- São também realizadas com finalidade terapêutica prestações que representam uma 

parte indispensável, inerente e inseparável do processo de assistência no seu conjunto, 

não podendo nenhuma das fases ser utilmente realizada sem as demais (Acórdão do 

TJUE no Caso Verigen Transplantation Service International, n.° 26).  

 

- “26. A noção de «assistência médica» que se encontra prevista na alínea b) referida 

incluirá, portanto, tal como a alínea c) do mesmo número, «as prestações médicas 

efectuadas com o objectivo de proteger, incluindo manter ou restabelecer a saúde das 

pessoas» 19 . Por outras palavras, abrangerá tanto as prestações de assistência médica 

curativa como as de assistência preventiva. 27. No âmbito da assistência médica 

preventiva, não há diagnóstico de doenças nem actos terapêuticos, em sentido estrito, 

a realizar. Elemento central é a observação e o exame do utente, tendo precisamente 

em vista prevenir a necessidade futura de diagnosticar e tratar eventuais doenças. 28. 

Ora, a realização de análises clínicas solicitadas por um médico faz parte integrante 

da observação médica do utente, sem a qual não pode obviamente haver protecção da 

saúde das pessoas, incluindo tanto a sua manutenção como o restabelecimento. Por 

outras palavras, a assistência médica, enquanto conjunto de actividades que 

funcionalmente se destinam a manter ou a restabelecer a saúde, é um processo 

constituído por actos que visam a manutenção ou o restabelecimento da saúde, que 

incluem, desde logo, actos de observação e de exame e, depois, eventualmente, de 

diagnóstico e de tratamento. Neste sentido, as análises clínicas, quando prescritas por 

um médico, constituem prestações de assistência médica. 29. Posto isto, prestações de 

análises clínicas como as realizadas pela L. u. P. integram, dada a sua finalidade, a 

noção de assistência médica, no sentido do artigo 13.°, A, n.° 1, alíneas b) e c), da Sexta 
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Directiva.” (Observações do Advogado Geral Miguel Poiares Maduro apresentadas em 

7 de Março de 2006 no Caso  L.u.P.) 

 

- Não estão abrangidas pela isenção actividades se a assistência com a qual estas 

actividades só eventualmente são conexas, não existe, não está em curso nem está sequer 

planificada (Acórdão do TJUE no Caso CopyGene, n.° 1 do dispositivo). 

 

- No caso de medidas que possam ter quer fins terapêuticos quer fins estéticos, ou visem 

melhorar o estado geral de saúde e que possam assim ser qualificadas como casos limite, 

importa fazer uma apreciação à luz das circunstâncias do caso concreto. Note-se, a este 

respeito, que para saber se uma prestação tem finalidade terapêutica ou de outro tipo é 

necessário responder a uma questão médica, o que se deve basear em constatações 

médicas, efectuadas por pessoal qualificado para o efeito. A simples apreciação 

subjectiva que o paciente faz da prestação, não é, por si só, determinante para determinar 

se esta tem uma finalidade terapêutica (Acórdão do TJUE no Caso PFC Clinic, n.ºs 34 

e ss.). 

 

-  O artigo 132.o, n.o 1, alínea c), da Directiva IVA refere-se unicamente, no enunciado 

do primeiro requisito imposto, ao conceito de «prestações de serviços de assistência», 

sem fazer menção de elementos relativos ao local da realização da prestação, pelo que 

uma prestação que preencha os requisitos enunciados nesta disposição pode estar 

abrangida pela isenção prevista na referida disposição qualquer que seja o local onde 

essa prestação é realizada (Caso X-GmbH, Acórdão de 5 de Março de 2020, Proc. C-

48/19, n.ºs 19 e 21). Assim, o TJUE recordou, no que se refere a análises clínicas 

prescritas por médicos generalistas, que o princípio da neutralidade fiscal não seria 

respeitado se tais prestações estivessem sujeitas a um regime de IVA diferente 

consoante o local onde são efectuadas, quando a sua qualidade é equivalente tendo em 

conta a formação dos prestadores em causa (Acórdão de 18 de Setembro de 2019, Caso 

Peters, Proc. C-700/17, n.o 29). 

 

- A inexistência de uma prescrição médica anterior a uma consulta telefónica ou de um 

tratamento médico consecutivo a essa consulta não é suficiente, à luz da jurisprudência, 



CASO FRENETIKEXITO ACTIVIDADES TERAPÊUTICAS E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - COMO DA LUZ SE PODE FAZER ESCURIDÃO 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                                   (2021) I:1 
30 || 37 

para determinar se essa consulta está abrangida pelo conceito de «prestações de serviços 

de assistência» (Acórdão do TJUE no Caso X-GmbH, n.º30). 

 

- É a finalidade de uma prestação médica que determina se esta deve estar isenta do IVA. 

Assim, se uma prestação médica for efectuada num contexto que permita concluir que 

a sua finalidade principal não é a protecção, incluindo a manutenção ou o 

restabelecimento, da saúde mas antes dar um parecer obrigatório para que possa ser 

tomada uma decisão que produz efeitos jurídicos, a isenção prevista no artigo 13.°, A, 

n.° 1, alínea c), da Sexta Directiva não se aplica à referida prestação (n.º 42 do Acórdão 

do TJUE no Caso Unterpertinger). 

 

Compulsada a jurisprudência do TJUE, conclui-se que foram designadamente consideradas 

como sendo de assistência médica as seguintes operações: prestações de cuidados de carácter 

terapêutico integradas num serviço de cuidados ambulatórios fornecidas por pessoal de 

enfermagem qualificado53, tratamento psicoterápico aplicado por psicólogos qualificados54, 

realização de exames médicos, de colheitas de sangue ou de outras amostras, a fim de detectar 

a presença de doenças, a pedido de entidades patronais ou de companhias de seguros, e emissão 

de atestados médicos de aptidão para viajar, desde que o principal objectivo destas prestações 

seja proteger a saúde da pessoa em causa55, análises clínicas que permitem a observação e o 

exame dos pacientes antes mesmo de se tornar necessário diagnosticar, tratar ou curar uma 

eventual doença, prescritas por médicos generalistas e realizadas por um laboratório privado 

externo56, extracção de células de cartilagem articular do material cartilaginoso colhido num 

ser humano e a multiplicação posterior destas tendo em vista o seu reimplante para fins 

terapêuticos57, prestações de serviços de osteopatas, de fisioterapeutas58, de quiropraxia 59, e 

intervenções de natureza estética quando essas prestações têm como finalidade diagnosticar, 

 
53 Acórdão de 10 de Setembro de 2002, Caso Kügler, Proc. C-141/00, já cit. 
54 Acórdão de 6 de Novembro de 2003, Caso Dornier, Proc. C-45/01, já cit. 
55 Acórdão de 20 de Novembro de 2003, Caso d’Ambrumenil e Dispute Resolution Services, Proc. C-307/01, já 
cit. 
56 Caso L.u.P., Proc. C-106/05, já cit. 
57 Acórdão de 18 de Novembro de 2010, Caso Verigen Transplantation Service International AG, Proc. C-156/09. 
58 Despacho de 14 de Abril de 2016, Proc. C‑555/15, Caso Gabarel. 
59 Acórdão de 27 de Junho de 2019, Proc. C-597/17, Caso Belgisch Syndicaat. 
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tratar ou curar doenças ou anomalias de saúde ou proteger, manter ou restabelecer a saúde das 

pessoas60. 

O TJUE concluiu ainda que são susceptíveis de ter fins terapêuticos estando abrangidas pela 

isenção: 

- Consultas telefónicas que consistem em explicar os diagnósticos e as possíveis terapias ou em 

propor alterações de tratamentos, na medida em que permitem à pessoa em causa compreender 

o seu quadro clínico e, se for esse o caso, agir em conformidade, nomeadamente tomando ou 

não determinado medicamento (n.ºs 31 e 34 do Acórdão do TJUE no Caso X-GmbH). 

- Prestações de serviços de assistência efectuadas por um médico especialista em química 

clínica e diagnóstico de laboratório, sendo que a isenção não está subordinada ao requisito de 

a prestação de serviços de assistência em causa ser efectuada no âmbito de uma relação de 

confiança entre o paciente e o prestador de serviços (Conclusões do TJUE  no Acórdão de 18 

de Setembro de 2019,  Proc. C-700/17, Caso Wolf-Henning Peters).  

- Os exames médicos (periódicos) e controlos, aos quais os empregados, em muitos casos, se 

têm de sujeitar por força de um dever jurídico-laboral relativamente ao empregador têm um 

objectivo terapêutico, na medida em que se destinam a preservar a saúde ou a prevenir doenças 

do próprio empregado (n.º 93 das Observações da Advogada Geral Christine Stix-Hackl no 

Caso Unterpertinger). 

Como notou a Advogada Geral Christine Stix-Hackl no Caso Unterpertinger, a passagem de 

atestados médicos de aptidão pode ter também uma função «preventiva», na acepção mais 

ampla do termo, na medida em que a pessoa examinada poderá, por exemplo, não iniciar uma 

viagem que, devido ao seu estado de saúde, não estaria em condições de efectuar. Também 

numa acepção muito ampla, a obtenção de uma pensão de guerra ou a atribuição de uma 

indemnização podem ter efeitos positivos para a saúde ou favorecer o seu restabelecimento. 

Contudo, importa verificar se na actividade médica o aspecto pericial está claramente em 

primeiro plano e as implicações terapêuticas são muito indirectas61. 

Como prestações que não foram consideradas como assistência médica pelo TJUE temos, 

designadamente: um exame genético efectuado por um médico para efeitos de investigação da 

paternidade 62, o relatório de um médico relativo ao estado de saúde de uma pessoa para efeitos 

do pedido de uma pensão de guerra ou de incapacidade laboral ou tendo em vista a propositura 

 
60 Caso PFC Clinic, Proc. C-91/12, já cit., n.º 39. 
61 N.º 99 das Observações da Advogada Geral Christine Stix-Hackl no Caso Unterpertinger. 
62 Acórdão de 14 de Setembro de 2000, Caso D., Proc. C-384/98, já cit. 
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de uma acção em juízo relativa a danos corporais63, intervenções de natureza estética quando 

se destinam a fins puramente cosméticos 64, e envio de kit para colheita de sangue do cordão 

umbilical dos recém-nascidos, incluindo a análise e processamento desse sangue65. 

O TJUE concluiu ainda não estarem abrangidos pela isenção: 

- Prestações que consistem na comunicação de informações sobre patologias ou terapias, mas 

que não podem, em razão do seu carácter geral, contribuir para proteger, manter ou restabelecer 

a saúde das pessoas (n.º 32 do Acórdão no Caso X-GmbH). 

- Prestações que consistem no fornecimento de informações de natureza administrativa, como 

as coordenadas de um médico ou de um órgão de conciliação (n.º 33 do Acórdão no Caso X-

GmbH ). 

- Actividades médicas que consistem na verificação, por um perito encarregado por um tribunal 

ou por um organismo de seguro de pensão, da existência, ou não, de invalidez ou de 

incapacidade para o trabalho ou para angariar meios de subsistência de um candidato a uma 

pensão e, em consequência, prosseguem um objectivo pericial e não terapêutico (Conclusões 

da Advogada Geral Christine Stix-Hackl no Caso Unterpertinger). 

- Exames médicos de particulares e as colheitas de sangue ou de outras amostras corporais a 

fim de detectar a presença de vírus, infecções ou outras doenças, efectuados para ou a pedido 

de entidades patronais ou de companhias de seguros, quando não prosseguem um objectivo 

terapêutico como a prestação de assistência a pessoas através da prevenção, do diagnóstico ou 

de cuidados, mas outros fins como o apuramento pericial de informações relativas à saúde para 

entidades patronais ou companhias de seguros, bem como actividades médicas — como a 

passagem de atestados médicos de aptidão, por exemplo, para viajar; — como a passagem de 

atestados médicos no âmbito da concessão de uma pensão de guerra; como, no contexto de 

questões de responsabilidade e da avaliação dos danos sofridos por particulares, tendo em vista 

a propositura de acções relativas a danos corporais, a elaboração de relatórios médicos na 

sequência de exames médicos, incluindo os exames médicos ou com base em notas médicas 

sem proceder a um exame médico; — como, relativamente a casos de negligência médica, a 

elaboração de relatórios de peritagem médica a pedido de particulares, tendo em vista a 

propositura de acções com base em notas médicas ou na sequência de exames médicos, 

 
63 Casos Unterpertinger e D’Ambrumenil e Dispute Resolution Services, Proc. C-307/01, já cit. 
64 Caso PFC Clinic , Proc. C-91/12, já cit., n.º 29. 
65 Acórdão de 10 de Junho de 2010, Caso Copy Gene, Proc.C-262/08, Colect. p. I-05053. 
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incluindo estes exames médicos têm objectivos periciais e não terapêuticos (Conclusões da 

Advogada Geral Christine Stix-Hackl apresentadas em 30 de Janeiro de 2003 no Caso 

Unterpertinger). 

 

8. TRATAMENTO DA PROFISSÃO DE NUTRICIONISTA PELA AT 
 

De acordo com o entendimento da Administração Fiscal, embora a actividade de nutricionista 

não se encontre prevista na Lista anexa ao Decreto-Lei n.º 261/93, de 24 de 

Julho, pode, ainda assim, ser equiparada à actividade de "dietética", que se encontra elencada 

na citada Lista. 

Assim, como se elucida na Ficha doutrinária relativa ao Processo n.º 2962, com despacho do 

SDG dos Impostos, substituto legal do Director - Geral, de 18 de Abril de 2012, “No que 

respeita às atividades paramédicas e dado que não existe no CIVA um conceito que as defina, 

há que recorrer ao Decreto-Lei n.º 261/93, de 24 de julho, bem como ao Decreto-Lei n.º 320/99, 

de 11 de agosto, uma vez que são estes dois diplomas que contêm em si os requisitos a observar 

para o exercício das respectivas atividades. 

10. Assim, no âmbito das atividades paramédicas, só os profissionais de saúde devidamente 

habilitados para o seu exercício nos termos dos Decretos-Lei anteriormente citados, podem 

beneficiar de enquadramento na isenção prevista no n.º 1 do artigo 9.º do CIVA. 

11. Acresce, ainda, que nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de 

agosto, as profissões de diagnóstico e terapêutica devem compreender a realização das 

atividades constantes do anexo ao Decreto-Lei n.º 261/83, de 24 de julho, tendo como matriz a 

utilização de técnicas de base científica com fins de promoção da saúde e de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença, ou de reabilitação. 

Tal significa que as prestações de serviços, ainda que efetuadas por paramédicos, que não 

tenham tal objetivo terapêutico (promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento 

da doença, ou de reabilitação), estão excluídas do âmbito de aplicação da isenção. 

13. No item 5 do anexo ao Decreto-Lei n.º 261/83, de 24 de julho, encontra-se prevista a 

atividade de Dietética. De acordo com as descrições previstas para esta atividade, a mesma 

compreende a "Aplicação de conhecimentos de nutrição e dietética na saúde em geral e na 

educação de grupos e indivíduos, quer em situação de bem-estar quer na doença, 

designadamente no domínio da promoção e tratamento e da gestão de recursos alimentares". 
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14. No que respeita ao exercício da atividade de nutricionista, uma vez que a mesma se 

enquadra na descrição prevista para o exercício da atividade de dietética no citado item 5 do 

anexo ao Decreto-Lei n.º 261/93, de 24 de julho, tem sido entendimento destes Serviços que as 

prestações de serviços efetuadas por esses profissionais podem ser abrangidas pela isenção 

prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Código do IVA, na medida em que sejam cumpridas as 

condições enumeradas nos Decretos-Lei n.ºs 261/93, de 24 de julho e 320/99, de 11 de agosto 

e se refiram a operações abrangidas no item 5 do anexo ao Decreto-Lei n.º 261/93.” 

Assim, para a AT os serviços dos nutricionistas directamente relacionados com a "promoção 

de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, ou de reabilitação", são isentos 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º do CIVA. 

Note-se que, no caso em apreço analisado pela AT, se conclui que “17. Deste modo, uma vez 

que não se pode individualizar as operações realizadas pela consulente no âmbito do contrato 

de prestação de serviços que celebrou com a instituição, deve proceder, por todos os serviços 

efetuados, à liquidação do imposto à taxa normal prevista na alínea c) do n.º1 do artigo 18.º 

do CIVA (23%).”66 

Isto é, em suma, como nota a AT, a actividade de nutricionista enquadra-se na descrição prevista 

para o exercício da actividade de "dietética" prevista nos Decretos-Lei anteriormente citados, 

pelo que, tem sido seu entendimento que as prestações de serviços efectuadas por nutricionistas 

podem ser abrangidas pela isenção prevista no n.º1, do artigo 9.º do CIVA, desde que cumpridas 

as condições enumeradas nos citados diplomas e se refiram a operações abrangidas pelo item 5 

 
66 De acordo com o contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes, a consulente, na qualidade de 
profissional independente, obrigava-se a prestar àquela instituição os serviços elencados na cláusula primeira 
daquele contrato que a seguir se transcrevem e que compreendia: 
"- Dependência directa à Direcção Clínica; 
- Estudar os alimentos e os seus componentes para os utilizar em dietas equilibradas, visando a preservação da 
saúde, bem como a prevenção e o tratamento da doença, de todos os utentes da Casa de Saúde do ….; 
- Supervisionar e controlar a qualidade na aquisição, entrega, manuseamento e confecção dos produtos 
alimentares; 
- Estudar os hábitos alimentares e a situação nutricional da população das diferentes Unidades, propondo à 
Direcção da Casa de Saúde procedimentos de qualidade alimentar; 
- Elaborar ementas semanais; 
- Estudar e prescrever dietas de acordo com situações individuais das doentes, propondo-as à responsável da 
respectiva Unidade; 
- Colaborar com a equipa clínica e de enfermagem na análise individual das doentes, prescrevendo-lhes desta 
forma dietas individuais de acordo com as necessidades do tratamento ou com as recomendações adequadas; 
- Estar atenta a situações de Higiene e Segurança Alimentar, propondo e efectuando sempre as adequadas acções 
de formação necessárias; 
- Observar e fazer cumprir todas as normas legais aplicáveis na Área Alimentar; 
Colaborar na escolha dos alimentos e fornecedores, tendo em consideração a relação Qualidade/Preço; 
- Supervisionar a actuação e trabalho da Encarregada de Sector desta Área; 
- Ser responsável por todos os alimentos confeccionados na cozinha, desta Casa de Saúde do ….." 
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do Anexo ao Decreto-Lei n.º 261/93. É neste sentido que vai a Informação vinculativa n.º 9215, 

com despacho de 19 de Agosto de 2015, do SDG do IVA, por delegação do Director-Geral da 

AT, bem como a já mencionada Informação n.º 2962.  

É neste sentido que vão as decisões de que temos conhecimento que foram analisadas junto do 

Tribunal Arbitral, nunca tendo a AT e o Tribunal questionado da aplicabilidade da isenção de 

per si às consultas/aconselhamento prestadas pelos nutricionistas nos ginásios, só questionando 

o facto de serem ou não acessórias à prática de actividades desportivas e, enquanto tal, não 

merecerem a isenção, situação esta que, como referimos, foi decidida em termos claros no Caso 

Frenetikexito, e bem, no sentido da respectiva autonomização. 

Nesse pressuposto, os serviços prestados por dietistas, bem como por nutricionistas, quer sejam 

prestados directamente ao utente quer sejam prestados a uma qualquer entidade com quem 

contratualizem os seus serviços, são abrangidos pela isenção do artigo 9.º do CIVA. 

Realce-se ainda que a AT nota que, de acordo com o Caso Kügler, esta isenção se refere ao 

exercício objectivo das actividades e não à forma jurídica que o caracteriza, ou seja, a isenção 

tem um carácter objectivo, devendo encontrar-se preenchidas duas condições, a saber: i) que se 

tratem de serviços médicos ou paramédicos e ii) que esses serviços sejam fornecidos por 

pessoas que possuam as qualificações profissionais exigidas.   

Neste âmbito, e de acordo com as regras definidas no Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, 

esta isenção tanto se aplicará a profissionais individuais como a sociedades, desde que a 

prestação deste serviço se encontre registada com o CAE correcto, independentemente do local 

onde ocorra, v.g, em hospitais, clínicas ou ginásios. 

Assim, ne referida Informação conclui-se que os serviços prestados no âmbito do 

aconselhamento de nutrição, facturados pela Requerente aos seus clientes, podem beneficiar da 

isenção prevista na alínea 1) do artigo 9.º do CIVA, desde que sejam assegurados por 

profissionais habilitados para o seu exercício nos termos da legislação aplicável (Decretos-Lei 

n.ºs 261/93, de 24 de Julho e 320/99, de 11 de Agosto). 

 

7. Conclusões 

 

Os nutricionistas procedem à prática de consultas/aconselhamento de nutrição tendo em vista a 

saúde dos utentes, seja num estabelecimento de saúde, seja num ginásio, visando, claramente, 
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um objectivo terapêutico no sentido que tem vindo a ser acolhido pelo TJUE, pelos nossos 

Tribunais e pela doutrina. 

Como se conclui expressa e claramente no Posicionamento da Ordem dos Nutricionistas 

relativo à consulta de nutrição em estabelecimentos destinados à prática de exercício físico e 

desporto, “...a prática profissional do nutricionista no âmbito da consulta de nutrição, tem 

sempre um fim terapêutico, quer seja no âmbito da prevenção de uma patologia e promoção 

da saúde, quer seja no âmbito do tratamento de uma doença, e independentemente do local 

onde exerce e o contexto do mesmo.” 

Não é pelo facto de tais serviços serem prestados num ginásio e não em ambiente hospitalar 

que poderemos afirmar, tal como parece concluir o TJUE no Caso Frenetikexito, que apenas 

têm uma ligação indirecta com a saúde, apresentando mais conotações com a estética ou com a 

actividade desportiva.  

Na realidade, não existe qualquer diferença entre um serviço de um nutricionista prestado em 

ambiente hospitalar e um serviço de um nutricionista prestado num ginásio, estando nós perante 

o mesmo tipo de serviço com a diferença de ser prestado em locais distintos.  

Em ambos os casos estamos perante a prática do mesmo tipo de actos que visam o mesmo tipo 

de finalidade, tendo um escopo terapêutico independentemente do objectivo pessoal do 

utente/paciente.  

Em pleno século XXI não restam quaisquer dúvidas sobre a relevância das consultas de nutrição 

como um factor imprescindível para prevenir e combater as mais nocivas doenças que afectam 

a humanidade, como o cancro, a obesidade, as doenças cardio vasculares, a diabetes e, mais 

recentemente, a Covid-19. 

Se dúvidas existissem, a Organização Mundial da Saúde, a OCDE, a UE e, entre nós, as mais 

diversas acções e planos dos Governos, nomeadamente o Programa Nacional para a Promoção 

da Alimentação Saudável da Direcção-Geral da Saúde de 2017, não deixariam margem para 

qualquer dúvida – é impossível falar numa vida saudável sem mencionar a alimentação, uma 

vez que hábitos alimentares saudáveis são importantes para a prevenção ou o surgimento de 

doenças, com especial ênfase agora para os problemas da pandemia da COVID-19. 

Não poderemos, pois, partir do pressuposto, perante consultas de nutrição, que estamos perante 

um “qualquer serviço efectuado no âmbito do exercício de uma profissão médica ou 

paramédica, que tenha por efeito, mesmo de forma muito indirecta ou longínqua, prevenir certas 

patologias”, com “uma ligação incerta com uma patologia, sem risco concreto de prejuízo para 

a saúde”. 
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Deve ainda notar-se que a jurisprudência da UE em matéria de IVA é muito extensa, devendo 

os aplicadores da lei segui-la quando seja suficientemente clara de forma a que não deixe 

dúvidas quanto à respectiva interpretação, o que, em nosso entendimento, não sucede com a 

jurisprudência resultante do Caso Frenetikexito. 

E, note-se, não é igualmente pelo facto de tais serviços não serem realizados porque os utentes 

faltam às consultas que as nossas conclusões devem ser distintas. 

Com efeito, em conformidade com a interpretação que o TJUE tem vindo a fazer das regras 

vindas de enunciar da Directiva IVA, regra geral, a partir do momento em que o serviço de 

nutrição é disponibilizado e facturado, deve, como tal, ser considerado como prestado, 

independentemente de o utente não vir materialmente a utilizá-lo, devendo, enquanto tal, 

continuar a merecer a isenção de IVA, excepto, naturalmente, se se verificar uma situação de 

abuso67. 

Será uma afronta ao sector da saúde nos 27 Estados membros? Potencialmente. Pode pôr em 

causa todo o sector da saúde muito para além das consultas de nutricionismo objecto do reenvio 

do tribunal arbitral português. 

Isto, claro está, se não imperarem as mais elementares regras do bom senso, algo aparentemente 

tão simples e que por vezes tanto escasseia. 

As afirmações da Advogada Geral e as conclusões do TJUE no referido processo, que nos 

parecem ir mais além daquelas, são particularmente preocupantes. 

Entre nós esperemos que, desde logo, a Autoridade Tributária, tenha a sensatez de, em especial 

no tocante às consultas de nutrição, não concluir a priori que não há ligação com a saúde e 

exigir comprovativos médicos caso a caso, situação que, por motivos óbvios, seria 

incomportável  e poria em causa a mera prevenção de doenças e, por outro lado, não tenha a 

tentação de generalizar a todos os casos do sector da saúde um inovador conceito de prevenção 

da saúde que poderá resultar de uma leitura precipitada deste Acórdão. In extremis, poderíamos 

chegar à caricata situação de uma vacina para a COVID 19, como mero acto de prevenção, 

poder não cair no conceito de saúde deixando de ser isenta de IVA, isto sem falar de análises 

clínicas preventivas... 

 

 

 
67 Sobre esta matéria veja-se, da autora, “Algumas notas sobre a exigibilidade do IVA nas prestações de serviços”, 
Revista Electrónica de Fiscalidade da Associação Fiscal Portuguesa, n.º1, Maio de 2019. 


