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MENSAGEM
Ministra da Saúde
Marta Temido

Passados mais de vinte anos da publicação 
da legislação de saúde mental ainda em 
vigor, tomámos a decisão de rever o Decreto-
Lei nº35/99, aproveitando para repensar a 
organização da prestação de cuidados de saúde 
mental. 
Esta alteração teve em devida conta, por um 
lado, os avanços registados a nível científico, 
e, por outro, os compromissos assumidos por 
Portugal, no âmbito da Organização Mundial 
de Saúde, da União Europeia e de outros 
organismos internacionais.
Os resultados de investigação dos serviços 
de saúde mental há muito confirmaram as 
vantagens dos sistemas integrados de saúde 
mental, que se caracterizam por uma estreita 
ligação entre os cuidados de saúde primários 
e os serviços especializados de saúde mental. 
Nestes sistemas, os elementos nucleares são 
as equipes comunitárias de saúde mental, as 
unidades de internamento de situações agudas 
em hospitais gerais, e a articulação com os 
agentes de reabilitação psicossocial e segurança 
social da mesma área geográfica. 
Temos vindo a apostar claramente nestas 
dimensões, nomeadamente através do 
financiamento garantido pelo Plano de 
Recuperação e Resiliência, que pela primeira 
vez dotou a saúde mental de um investimento 
do qual há muito carecia.
Durante os últimos vinte anos, as mudanças na 
organização dos serviços de saúde mental não 

se limitaram, porém, ao campo científico: houve 
também uma mudança significativa no campo 
dos direitos humanos, particularmente após o 
lançamento da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CRPD), o que justificaria, 
por si só, uma revisão da legislação.
Neste momento, e com o impulso suplementar 
trazido pela pandemia COVID-19, estão reunidas 
as circunstâncias para que a reforma da saúde 
mental se aprofunde, ultrapassando os obstáculos 
que se têm feito sentir de forma constante nos 
últimos anos.
Reconhecendo a oportunidade e a prioridade, o 
Governo congratula-se pelo resultado obtido nesta 
tarefa legislativa de reorganização dos serviços 
de saúde mental, a qual fomentará a prestação 
de cuidados cada vez mais próximos e mais 
diferenciados à nossa população, nomeadamente 
às pessoas com maiores vulnerabilidades.
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PREÂMBULO
Coordenador Nacional das 
Políticas de Saúde Mental
Miguel Xavier

A legislação em saúde mental em vigor 
desde há 20 anos tem permitido avanços 
importantes em diversas áreas, tanto do 
ponto de vista da organização dos serviços de 
saúde mental (SSM), como do cumprimento 
dos direitos humanos e da regulamentação 
do internamento compulsivo. No entanto, 
não permitiu que se implementasse de 
forma generalizada em Portugal um modelo 
organizativo de prestação de cuidados em 
linha com os dos outros países da Europa 
Ocidental. 
Não será fácil recuperar num curto espaço 
de tempo o atraso que ainda temos, mas a 
reconfiguração do modelo de organização dos 
SSM é um passo fundamental nesse propósito. 
Nesse contexto, a revisão estabelecida no 
Decreto-Lei nº 113/2021 de 14 de dezembro, 
traz um conjunto de inovações importantes 
relativamente à legislação anterior, tais como:

a) Consagra o princípio geral segundo o qual a 
organização e funcionamento dos SSM se devem 
orientar para a recuperação integral das pessoas com 
doença mental, 
b) Configura um modelo no qual existem (i) órgãos 
consultivos de âmbito nacional, regional e local, (ii) 
estruturas de coordenação de âmbito nacional e 
regional e (iii) SSM de saúde mental de nível local e 
regional;
c) As políticas de saúde mental passam a ser 
coordenadas a nível nacional por uma estrutura 
executiva, criada na dependência do membro do 
Governo responsável pela área da saúde;
d) Cria em cada ARS uma Coordenação Regional de 
Saúde Mental, à qual incumbe a implementação do 
Plano Regional de Saúde Mental;
e) Consagra o princípio geral de avaliação regular da 
execução das políticas e planos de saúde mental, com 
participação de entidades independentes;
f) Qualifica as equipas comunitárias de saúde mental 
como o núcleo fundamental dos SSM, os quais se 
devem organizar em Centros de Responsabilidade 
Integrada (CRI).
Nas próximas páginas, descreve-se detalhadamente 
o modelo de organização que resultou da revisão 
do Decreto-Lei 35/99, de 5 de fevereiro, com 
particular destaque para as inovações anteriormente 
mencionadas. Com a revisão do Decreto-Lei concluída, 
vamos proceder à atualização da Lei de Saúde Mental, 
Lei 36/98, de 24 de julho, que se prevê entrar em vigor 
até março de 2023, para se completar a revisão da 
legislação da saúde mental no nosso país.
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A Lei de Saúde Mental estabeleceu os princípios gerais da política de saúde mental e 
regulou o internamento compulsivo.

A proteção da saúde mental efetiva-se através de medidas que contribuam para 
assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos indivíduos, para favorecer o 
desenvolvimento das capacidades envolvidas na construção da personalidade e para 
promover a sua integração crítica no meio social em que vive.

Tais medidas incluem ações de prevenção primária, secundária e terciária da doença 
mental, sem prejuízo do disposto na Lei de Bases da Saúde, devem observar-se os 
seguintes princípios gerais:

PRINCÍPIOS GERAIS DE POLÍTICA 
DE SAÚDE MENTAL
[Lei 36/98, de 24 de julho]
(atualmente em fase de revisão)

A prestação de cuidados de saúde mental é promovida prioritariamente a nível da 
comunidade, por forma a evitar o afastamento dos doentes do seu meio habitual e a 
facilitar a sua reabilitação e inserção social;

No caso de doentes que fundamentalmente careçam de reabilitação psicossocial, a 
prestação de cuidados é assegurada, de preferência, em estruturas residenciais, 
centros de dia e unidades de treino e reinserção profissional, inseridos na comunidade e 
adaptados ao grau específico de autonomia dos doentes, situações em que os encargos 
com os serviços prestados no âmbito da reabilitação e inserção social, apoio residencial 
e reinserção profissional são comparticipados em termos a definir pelos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da saúde, segurança social e emprego.

A prestação de cuidados de saúde mental é assegurada por equipas multidisciplinares 
habilitadas a responder, de forma coordenada, aos aspetos médicos, psicológicos, 
sociais, de enfermagem e de reabilitação.

Os cuidados de saúde mental são prestados no meio menos restritivo possível;

O tratamento de doentes mentais em regime de internamento ocorre, tendencialmente, 
em hospitais gerais;

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/36-1998-424762


NEWSLETTER Nº05/2022SAÚDE MENTAL 
PRINCÍPIOS DE POLÍTICA | ÓRGÃOS E SERVIÇOS 7

O presente Decreto Lei estabelece os princípios gerais e as regras da organização e funcionamento dos 
serviços de saúde mental.

São instrumentos de planeamento da política de saúde mental o Plano Nacional de Saúde, o Plano 
Nacional de Saúde Mental e os Planos Regionais de Saúde Mental.

A promoção da execução das políticas e planos de saúde mental compete à área governativa da saúde, 
em estreita articulação com as áreas governativas da justiça, da educação, do trabalho, solidariedade e 
segurança social.

A promoção da execução dos planos regionais de saúde mental compete às Administrações Regionais 
de Saúde, I.P., através das Coordenações Regionais de Saúde Mental.

Os serviços de saúde mental estão organizados de acordo com o seguinte modelo:

REGRAS DE ORGANIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
[Decreto-Lei 113/2021, de 14 de dezembro]

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL;

ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE ÂMBITO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL;

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE NÍVEL LOCAL E REGIONAL.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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ORGANOGRAMA
MINISTRA DA SAÚDE

SECRETARIA GERAL

GRUPOS DE TRABALHO

ORGÃOS CONSULTIVOS
ESTRUTURAS DE
COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO NACIONAL DAS 
POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO 
NACIONAL DE SAÚDE PARA 

AS DEMÊNCIAS 

CONSELHO NACIONAL
DE SAÚDE MENTAL

COMISSÕES CONJUNTAS COLABORAÇÃO 
INTERMINISTERIAL

GAPS Saúde Mental
CAERIC Cuidados Primários

Cuidados Continuados

Reabilitação Psicossocial

Psiquiatria Forense

CRNCCI-SM

CNA da RNAM

ENIPSSA

Equipa Projeto PRR

MS + MJ

MS + MTSSS MS + MTSSS

MS + MTSSS

MS + MJ

MS

MS + MDN

Intermin.

Equipas Comunitárias de Saúde Mental

Unidades Internamento

Psiquiatria de Ligação

Hospital de Dia

Consultas Externas

MCDT

Revisão Lei SM

Inimputáveis

Contrato Ordens Religiosas

CONSELHOS REGIONAIS
DE SAÚDE MENTAL

ARS
Norte

ARS
Centro

ARS
LVT

ARS
Alentejo

ARS
Algarve

ARS
Norte

ARS
Centro

ARS
LVT

ARS
Alentejo

ARS
Algarve

COORDENAÇÕES REGIONAIS DAS 
POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL

SERVIÇOS LOCAIS 
DE SAÚDE MENTAL

CONSELHO TÉCNICO

COMISSÕES REGIONAIS DO PLANO 
NACIONAL DE SAÚDE PARA 

AS DEMÊNCIAS 

CONSELHOS LOCAIS
DE SAÚDE MENTAL

Serviços Hospitalares

ACeS

ARS
Norte

ARS
Centro

ARS
LVT

ARS
Alentejo

ARS
Algarve

UNIDADES 
COORDENADORAS 
FUNCIONAIS PARA 

AS DEMÊNCIAS

SERVIÇOS REGIONAIS DE SAÚDE MENTAL

Hospitais Psiquiátricos
Psiquiatria de Infância e Adolescência

Psiquiatria Forense
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A Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental funciona na dependência do membro 
do Governo responsável pela área da saúde, em articulação com os serviços e organismos do 
Ministério da Saúde.

COORDENAÇÃO NACIONAL DAS POLÍTICAS 
DE SAÚDE MENTAL
[Decreto-Lei 113/2021, de 14 de dezembro]

ESTRUTURAS DE 
COORDENAÇÃO

À Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental incumbe participar na 
definição, promover e avaliar a execução e apresentar propostas para a revisão 
das políticas de saúde mental, nomeadamente através do acompanhamento 
da execução do Plano Nacional de Saúde Mental.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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As Coordenações Regionais de Saúde Mental funcionam junto de cada uma das ARS, I. P.

COORDENAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 
MENTAL 
[Criadas nos termos do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

COMPETÊNCIAS

Desenvolver estudos sobre as 
intervenções realizadas na respetiva 
região pelos serviços regionais e locais de 
saúde mental;

Desenvolver e aplicar metodologias 
de avaliação das diversas ações 
desenvolvidas ou apoiadas, atualizar 
diagnósticos, elaborar relatórios e 
analisar as respetivas conclusões;

Planear e promover a articulação 
interinstitucional e intersectorial e 
incentivar a participação das instituições 
da comunidade, públicas ou privadas, no 
desenvolvimento de ações de promoção, 
prevenção, tratamento e reabilitação, 
no âmbito dos programas nacionais 
promovidos pela Coordenação Nacional 
das Políticas de Saúde Mental.

Assegurar, ao nível da respetiva região, 
a articulação com a Coordenação 
Nacional das Políticas de Saúde Mental 
para o desenvolvimento de programas 
e projetos, apresentando a esta 
Coordenação Nacional um relatório de 
atividades anual até ao final do primeiro 
trimestre;

Colaborar, ao nível da sua área geográfica 
de intervenção, na definição das políticas 
de saúde mental;

Elaborar e rever o respetivo Plano Regional 
de Saúde Mental;

Proceder à difusão das normas e 
orientações técnicas e de outros 
instrumentos de apoio técnico à atividade 
dos serviços e estabelecimentos de saúde, 
apoiar a sua implementação e monitorizar 
a respetiva execução;

Realizar diagnósticos das necessidades 
de intervenção de âmbito regional e 
local, definir as prioridades e o tipo de 
intervenção a efetuar, bem como os 
recursos a afetar;

Dar parecer sobre a criação, transformação 
e extinção de unidades nos serviços locais 
de saúde mental da respetiva região;

Avaliar a execução dos planos de atividades 
dos respetivos serviços regionais e locais 
de saúde mental;

Promover a execução do respetivo Plano 
Regional de Saúde Mental;

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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O Conselho Nacional de Saúde Mental (CNSM) é o órgão consultivo do Governo em matéria de política 
de saúde mental, nele estando representadas as entidades com intervenção na área da saúde mental 
a nível nacional, nomeadamente as áreas governativas relevantes, os serviços e organismos públicos, 
as associações públicas profissionais e as associações de utentes e de familiares.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE MENTAL
[Criado nos termos do Decreto- Lei nº 113/2021, de 14 de dezembro]

Ao CNSM compete emitir pareceres e apresentar propostas e recomendações, a pedido do 
membro do Governo responsável pela área da saúde ou por sua iniciativa, designadamente 
sobre:

COMPETÊNCIAS

Os princípios e objetivos em que deve assentar a definição da política de saúde mental;

Os direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde mental;

O Plano Nacional de Saúde Mental e os Planos Regionais de Saúde Mental;

Os programas de saúde mental;

A formação e a investigação em saúde mental.

ORGÃOS 
CONSULTIVOS

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE MENTAL
[Criados nos termos do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Os Conselhos Regionais de Saúde Mental (CRSM) são órgãos consultivos das ARS, I. P., neles estando 
representadas as entidades com intervenção na área da saúde mental a nível regional, nomeadamente 
os serviços regionais e locais de saúde mental, os agrupamentos de centros de saúde e as associações 
de utentes e de familiares.

COMPETÊNCIAS

Emitir parecer sobre o respetivo Plano Regional de Saúde Mental;

Emitir parecer sobre as propostas da respetiva Coordenação Regional de Saúde Mental 
consideradas necessárias à melhoria da prestação de cuidados de saúde mental.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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CONSELHOS TÉCNICOS
[Criados nos termos do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Cada serviço local de saúde mental dispõe de um conselho técnico, com funções consultivas e de 
assessoria, composto pelos responsáveis das várias áreas funcionais e por representantes dos 
respetivos grupos profissionais.

Compete ao conselho técnico colaborar na elaboração do regulamento interno, do plano de atividades, 
da proposta de orçamento e do relatório de atividades, bem como na definição dos programas a 
desenvolver, pronunciando-se sobre todas as questões que lhe sejam submetidas pelo diretor do 
respetivo serviço local de saúde mental.

CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL
[Criados nos termos do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Os Conselhos Locais de Saúde Mental (CLSM) são órgãos consultivos dos serviços locais de saúde 
mental, neles estando representadas as entidades com intervenção na área da saúde mental a nível 
local, nomeadamente os representantes do poder local, as comissões de proteção de crianças e jovens 
e as associações de utentes e de familiares.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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Os serviços locais de saúde mental são departamentos ou serviços hospitalares, aos quais compete 
assegurar a prestação de cuidados de saúde mental, em ambulatório ou em internamento, à população 
de uma determinada área geográfica, através de uma rede de programas e serviços que assegurem a 
continuidade de cuidados.

SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL
[Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Os serviços locais de saúde mental integram, as seguintes áreas funcionais:

Cuidados ambulatórios e outras intervenções na comunidade, bem como o 
desenvolvimento de programas de promoção da saúde e prevenção e tratamento 
da doença, a assegurar, em cada setor geodemográfico com 100 000 a 200 000 
habitantes, designadamente recorrendo à telessaúde;

Internamento de pessoas em fase aguda de doença, 

Hospitalização de dia;

Atendimento permanente das situações de urgência psiquiátrica, em serviços de 
urgência hospitalar ou no âmbito de estruturas de intervenção na crise;

Prestação de cuidados especializados a doentes internados em ligação com outras 
especialidades;

Prestação de cuidados e acompanhamento aos doentes integrados em unidades 
e entidades prestadoras de cuidados continuados, nomeadamente unidades e 
equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados.

SERVIÇOS

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034


NEWSLETTER Nº05/2022SAÚDE MENTAL 
PRINCÍPIOS DE POLÍTICA | ÓRGÃOS E SERVIÇOS 15

Os cuidados em ambulatório e as outras intervenções na comunidade dos serviços locais de saúde mental 
são assegurados por equipas comunitárias de saúde mental, que abrangem toda a área assistencial a 
cargo do serviço.

Os cuidados de saúde mental da infância e da 
adolescência de âmbito local são assegurados 
através de equipas multiprofissionais específicas, 
organizadas sob a forma de serviço ou de unidade 
funcional, de acordo com a dimensão da população 
alvo e sob a responsabilidade de um psiquiatra da 
infância e da adolescência.

Promover o processo de desinstitucionalização das pessoas com doença 
mental residentes nessas instituições, de acordo com o Plano Nacional de 
Saúde Mental.

Assegurar a prestação de cuidados de saúde mental aos doentes de evolução 
prolongada que neles se encontram institucionalizados e promover a 
humanização e melhoria das suas condições de vida, desenvolvendo 
programas de reabilitação adaptados às necessidades específicas daqueles 
doentes e apoiando a sua reinserção na comunidade;

Continuar a assegurar os cuidados de saúde mental de nível local nas 
áreas geodemográficas pelas quais sejam responsáveis, até ser concluída 
a integração de todos os referidos cuidados nos serviços locais de saúde 
mental, nos termos nele previstos;

A
TR

IB
U

IÇ
Õ

ES
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EQUIPAS COMUNITÁRIAS DE SAÚDE MENTAL
[Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

As equipas comunitárias de saúde mental (ECSM) são responsáveis por assegurar, todas as funções 
necessárias num nível de atendimento especializado e diferenciado, incluindo avaliação de necessidades, 
diagnóstico, consulta, intervenções terapêuticas, visitas domiciliárias e intervenções de reabilitação, 
tendo como objetivo a recuperação global da pessoa com doença mental.

As ECSM asseguram a prestação de cuidados a uma população de 50 000 a 100 000 habitantes, pela 
qual assumem responsabilidade, dando resposta às suas necessidades, em estreita articulação com os 
utentes e respetivas famílias e com os elementos significativos da comunidade.

As ECSM funcionam, em articulação com os cuidados de saúde primários, de 
acordo com os seguintes modelos:

Modelo de gestão de casos, no seguimento de pessoas com doenças 
mentais graves;

Modelo de cuidados colaborativos, no seguimento de pessoas com doenças 
mentais comuns.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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A atividade das ECSM integra obrigatoriamente:

Consulta externa;

Psicoterapias e acompanhamento psicológico individual;

Terapias e intervenções de grupo;

Visitas domiciliárias;

Articulação com outras estruturas comunitárias com o objetivo de promover 
a saúde mental, nas vertentes da literacia e promoção da saúde, prevenção da 
doença, intervenção terapêutica e reabilitação psicossocial;

Articulação com os cuidados de saúde primários e cuidados continuados 
integrados;

Intervenção social;

Intervenções comunitárias centradas no utente;

Intervenções estruturadas, nomeadamente psicoeducativas, programas de 
tratamento assertivo, intervenção neuropsicológica, terapias de mediação 
corporal e terapia ocupacional.
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SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA FORENSE 
[Decreto-Lei n.º 70/2019, de 24 de maio]

Têm âmbito regional os serviços de saúde mental que, pelo elevado grau de especialização das 
respetivas valências ou pela eficiência de distribuição de recursos, não seja possível ou justificável 
implementar a nível local, nos termos do Plano Nacional de Saúde Mental.

Aos serviços regionais de saúde mental compete prestar apoio e funcionar de forma complementar 
aos serviços locais de saúde mental da respetiva região, bem como desenvolver atividades no âmbito 
da formação e investigação, de acordo com o planeamento definido a nível nacional para o setor.

Os serviços regionais de saúde mental estão integrados em estabelecimentos hospitalares.

As medidas privativas da liberdade aplicadas a inimputáveis ou a imputáveis internados por decisão 
judicial em estabelecimento destinado a inimputáveis, bem como o internamento preventivo, são 
executados preferencialmente em unidade de saúde mental não prisional.

Estas unidades de saúde mental são objeto de classificação pelos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da justiça e da saúde, sendo cometidas ao diretor de cada unidade as competências 
correspondentes às de diretor de estabelecimento prisional.

As unidades são obrigatoriamente dotadas de uma equipa clínica multidisciplinar, que integra médicos, 
enfermeiros e profissionais de áreas como a psicologia, a terapia ocupacional e o serviço social. Os 
serviços de reinserção social intervêm na execução do internamento, nos termos legais, em estreita 
articulação com a equipa clínica multidisciplinar.

SERVIÇOS REGIONAIS 
DE SAÚDE MENTAL

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/70-2019-122393532
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SERVIÇOS REGIONAIS DE INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA
[Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Consideram -se serviços de âmbito regional os departamentos ou serviços de saúde mental da infância e 
da adolescência do Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E., do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E. P. E., e do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E. P. E.

Para além das valências especializadas de âmbito regional, prestam cuidados de saúde mental à população 
infantil e adolescente das áreas geodemográficas em que esses cuidados não estão disponíveis nos 
respetivos serviços regionais e locais de saúde mental.

HOSPITAIS E CENTROS HOSPITALARES 
PSIQUIÁTRICOS
[Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Continuar a assegurar os cuidados de saúde mental de nível local nas áreas 
geodemográficas pelas quais sejam responsáveis, até ser concluída a integração de 
todos os referidos cuidados nos serviços locais de saúde mental, nos termos nele 
previstos;

Assegurar a prestação de cuidados de saúde mental aos doentes de evolução 
prolongada que neles se encontram institucionalizados e promover a humanização 
e melhoria das suas condições de vida, desenvolvendo programas de reabilitação 
adaptados às necessidades específicas daqueles doentes e apoiando a sua reinserção 
na comunidade; 

Promover o processo de desinstitucionalização das pessoas com doença mental 
residentes nessas instituições, de acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental. 

A
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https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO 
NACIONAL DE SAÚDE AS DEMÊNCIAS
 [Criada nos termos do Despacho nº12761/2021 de 29 de dezembro]

COMPETÊNCIAS

Garantir a observância dos princípios consagrados na Estratégia da Saúde na Área 
das Demências;

Monitorizar a implementação de cada Plano Regional e o cumprimento das metas 
definidas, tendo em conta, nomeadamente, os parâmetros previstos no anexo ao 
presente despacho, que dele faz parte integrante;

Centralizar e coordenar a informação proveniente de cada uma das regiões de 
saúde, de acordo com o modelo de reporte definido pela iniciativa da Organização 
Mundial da Saúde “Global Dementia Observatory”;

Emitir os pareceres que lhe sejam solicitados sobre matérias relativas à saúde das 
pessoas com demência, quer em termos de promoção da saúde e da prevenção da 
doença, quer do planeamento e organização de cuidados. 

DEMÊNCIAS

https://dre.pt/dre/detalhe/doc/12761-2021-176724079
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As Comissões Regionais de Saúde para as Demências são nomeadas pelos Conselhos Diretivos 
de cada ARS

São estruturas locais de geometria variável, que se constituem em serviços e unidades prestadoras 
de cuidados (Hospitais e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES))

COMPETÊNCIAS

COMISSÕES REGIONAIS DE SAÚDE PARA 
AS DEMÊNCIAS   
[Criadas nos termos do Despacho nº12761/2021 de 29 de dezembro]

UNIDADES COORDENADORAS FUNCIONAIS 
PARA AS DEMÊNCIAS
[Criadas nos termos do Despacho nº12761/2021 de 29 de dezembro]

A
TR

IB
U
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ES

Dinamizar a implementação do respetivo Plano Regional de Saúde para as Demências.

Determinar que, a nível local, é garantida a necessária articulação funcional entre 
serviços e unidades, mediante a criação de Unidades Coordenadoras Funcionais para 
as Demências, de geometria variável e a constituir pelas respetivas ARS, I. P.,

Garantir a melhor cooperação dos diferentes níveis de cuidados e setores de 
prestação, entre si e com as pessoas com demência, seus familiares e cuidadores.

Elaborar um Plano de Atividades Anual;

Colaborar na recolha de dados para monitorização e avaliação dos Planos Regionais;

Promover a concretização, a nível local, de campanhas de consciencialização e literacia;

Promover a realização das ações de formação dirigidas a profissionais e a cuidadores 
informais;

Fomentar a utilização e o preenchimento sistemáticos dos registos de saúde dos doentes 
e cuidadores identificados, designadamente, dos Planos Individuais de Cuidados;

Colaborar na implementação de experiências-piloto e de projetos de investigação.

https://dre.pt/dre/detalhe/doc/12761-2021-176724079
https://dre.pt/dre/detalhe/doc/12761-2021-176724079-2021-176724079
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[Nos termos do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro]

Os serviços de saúde mental devem trabalhar de forma articulada com os cuidados de saúde primários, 
com os cuidados continuados integrados e com outros serviços envolvidos na reabilitação psicossocial, 
nomeadamente de apoio social, de educação, de emprego e de habitação, assegurando a necessária 
continuidade de cuidados.

Os serviços de saúde mental celebram protocolos de colaboração que contribuam para a reabilitação 
psicossocial das pessoas com doença mental, nomeadamente nas áreas da habitação, do emprego, 
do apoio social, da educação e da ocupação de tempos livres com as seguintes entidades:

ARTICULAÇÃO E CONTINUIDADE DE 
CUIDADOS 

Serviços públicos e pessoas coletivas de direito público, de direito 
privado e do setor social, preferencialmente da sua área geográfica de 
intervenção;

Associações representativas de utentes e ou familiares de pessoas com 
doença mental.

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/113-2021-175865938?_ts=1655942400034
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CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS 
INTEGRADOS – SAÚDE MENTAL

SETOR SOCIAL CONVENCIONADO

Os serviços de saúde mental celebram com os cuidados de saúde primários da mesma área de 
influência protocolos que assegurem uma colaboração regular no desenvolvimento de programas de 
promoção e prevenção da saúde mental e na prestação de cuidados de saúde mental à população.

Os serviços de saúde mental são responsáveis pela referenciação para unidades e entidades prestadoras 
de cuidados continuados, nomeadamente para as unidades e equipas de cuidados continuados 
integrados de saúde mental da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), e pelo 
acompanhamento clínico dos doentes referenciados.

Em revisão o Contrato de Prestação de  Serviços para tratamento de doentes crónicos na área da saúde 
mental, que foi estabelecido em 1983 entre o Estado Português e duas Ordens Religiosas que integram 
o setor social e que permite seguir cerca de 4.000 doentes/ano, ajustando esta atividade de forma a 
integrá-la nos princípios, objetivos e procedimentos assistenciais preconizados para a atual reforma da 
Saúde Mental.

Instituto S. João de Deus

Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

Santa Casa da Misericórdia do Porto
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