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VOTAÇÕES INDICIÁRIAS 
Texto comum relativo aos Projetos de Resolução n.ºs 850/XIV/2.ª PCP, 

861/XIV/2.ª CDS-PP, 869/XIV/2.ª BE, 879/XIV/2.ª Ninsc JKM, 880/XIV/2.ª IL, 
963/XIV/2.ª PSD, 964/XIV/2.ª Ninsc CR e 969/XIV/2.ª PAN 

 

Recomenda ao Governo o reforço das respostas e estratégias na área da 
Saúde Mental 

Título: Aprovado por unanimidade 

Ausente: PAN 
Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da 

República delibera recomendar ao Governo que: 

N.º Resoluções Votações Resultado 

I. Recomendações de caráter geral 
1 Promova um maior envolvimento dos cuidados de 

saúde primários na prevenção e tratamento de 

ansiedade e depressão, através de programas 

específicos e de uma consulta, em cada um dos 

centros de saúde, dedicada ao diagnóstico 

precoce;  

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 
 

Aprovada 
por maioria 

2 Promova nos cuidados de saúde primários uma 

consulta, em cada um dos centros de saúde, 

especificamente dedicada a uma intervenção 

precoce na saúde mental da primeira infância e 

adolescência;  

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

3 Envolva e defina o papel das unidades de 

cuidados na comunidade na promoção da saúde 

mental e prevenção da doença mental, através de 

uma melhor articulação com as restantes unidades 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 
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funcionais e demais serviços locais de saúde 

mental; 

4 Dote adequadamente os cuidados de saúde 

primários em número de profissionais 

especialistas em saúde mental, nomeadamente 

de psicólogos e enfermeiros especialistas em 

saúde mental e psiquiatria, em particular nas 

regiões mais carenciadas, e com vista ao 

cumprimento do rácio de, pelo menos, um 

psicólogo por 5000 habitantes; 

F: PS, PSD, 

BE, PCP, CDS-

PP, PAN 

C: ---- 
A: ---- 

Aprovada 
por 
unanimidade 

5 Conclua rapidamente, sem ultrapassar o ano de 

2021, o procedimento concursal aprovado e aberto 

em 2018 para contratação de 40 psicólogos para 

o SNS, aprovados no OE 2018. 

F: PS, PSD, 

BE, PCP, CDS-

PP, PAN 

C: ---- 
A: ---- 
 

 
 
Aprovada 
por 
unanimidade 

6 Concretize, com a maior brevidade possível, todas 

as medidas no âmbito da saúde mental já 

previstas no Orçamento do Estado para 2020 e 

que não foram implementadas, em concreto a 

generalização de equipas comunitárias de saúde 

mental, a criação de respostas de internamento 

em psiquiatria em todos os hospitais de agudos, a 

dispensa gratuita de antipsicóticos, a oferta de 

cuidados continuados integrados em todas as 

regiões de saúde e o investimento na 

requalificação do hospital Sobral Cid, assim como 

contratação de 30 psicólogos previstos no 

Orçamento Estado 2021, com vista à constituição 

das equipas comunitárias de saúde mental para a 

infância e adolescência; 

F: PS, PSD, 

BE, PCP, CDS-

PP, PAN 

C: ---- 
A: ---- 
 

Aprovada 
por 
unanimidade 



 
Grupo de Trabalho - SAÚDE MENTAL 

Comissão de Saúde 

3 
 

7 Reforce a implementação e concretização do 

Plano Nacional de Saúde Mental, em articulação 

com o atual programa Nacional para a Saúde 

Mental, definindo objetivos, metas e medidas, 

procedendo á sua atualização tendo em conta os 

novos desafios resultantes da pandemia de Covid-

19 e dando prioridade aos municípios com maior 

número de população economicamente 

desfavorecida; 

F:PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

8 Garanta a efetiva operacionalização de Equipas 

Comunitárias de Saúde Mental de adultos e de 

infância e adolescência nas regiões de saúde e 

nos sistemas locais de saúde mental, promovendo 

a integração de cuidados com as unidades 

funcionais dos cuidados primários, com a saúde 

escolar, e contratando psicólogos e enfermeiros 

especialistas em saúde mental e psiquiatria; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN  

C: ---- 
A: PS 
 

Aprovada 
por maioria 

9 Proceda à expansão de equipas de proximidade 

nos Cuidados de Saúde Primários, Hospitais 

Pediátricos e estabelecimentos de ensino de todos 

os níveis para deteção precoce, intervenção e 

referenciação de casos inaugurais de sintomas 

psiquiátricos, bem como a um levantamento das 

necessidades esperadas em cada unidade, 

procedendo as ARSs respetivas à solicitação de 

recursos humanos e financeiros para 

operacionalizar a constituição das equipas supra, 

formação específica e eventual contratação de 

profissionais e/ou contratualização com a oferta 

existe nos setores privado e social; 

F: PSD, CDS-

PP  

C: BE, PCP 

A: PS, PAN 

Aprovada 
por maioria 

10 Instale respostas de internamento de psiquiatria e 

saúde mental em hospitais de agudos, que ainda 
F: PSD  

C: ---- 

Aprovada 
por maioria 
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não disponham dessa valência, de acordo com o 

Plano Nacional de Saúde Mental, sendo que o 

investimento para ter internamento de psiquiatra 

em mais hospitais pode começar pela instalação 

de respostas de internamento em cada ARS; 

A: PS, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 
 

11 Reforce a contratação de médicos 

pedopsiquiatras, com vista a corrigir as 

assimetrias regionais existentes, nomeadamente 

nas regiões de saúde do Alentejo e do Algarve; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

12 Reforce a oferta de cuidados continuados 

integrados de saúde mental em todas as regiões 

de saúde; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN  

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

13 Procure respostas residenciais para pessoas com 

perturbações mentais crónicas residentes nos 

hospitais psiquiátricos e reforce as equipas de 

apoio domiciliário. 
 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

 
 
Aprovada 
por maioria 

14 Apoie as autarquias nas respostas ao nível da 

saúde mental, que inclua eixos específicos de 

atuação de acordo com os diferentes públicos 

alvo, nomeadamente para pessoas em situação 

de sem abrigo, na implementação das salas de 

consumo assistido/vigiado e, noutras 

necessidades estruturais, que constem nos 

respetivos planos municipais de saúde dos 

municípios; 

F: PSD, BE, 

PAN 

C: PS, PCP, 

CDS-PP 

A: ---- 

Rejeitada 
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15 Implemente Projetos de Prescrição Social nas 

Unidades de Saúde, com reforço das equipas de 

Assistentes Sociais; 

F: PSD, BE, 

PCP, PAN 

C: ---- 
A: PS, CDS-PP 

 

Aprovada 
por maioria 

16 Atualize o plano de prevenção de prevenção do 

suicídio dando especial relevância às crises 

económicas e sociais, criando apoios sociais que 

revertam a situação 

 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

17 Garanta o cumprimento dos direitos laborais e o 

emprego, a par de medidas de apoio social, para 

que não constituam fatores de risco, instabilidade, 

sensação de insegurança e medo adicionais que 

concorram para o agravamento do quadro de 

perturbações mentais; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 
 

Aprovada 
por maioria 

18 Garanta uma resposta específica de 

acompanhamento psicológico para os cuidadores 

informais; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

19 Crie mecanismos sistematizados de consulta à 

distância (telefónica ou digital) de psicologia, de 

modo a mitigar o efeito limitativo que a dispersão 

geográfica pode ter em algumas regiões do país 

no acesso a este acompanhamento; 

F: PSD, BE, 

CDS-PP, PAN 

C: ---- 
A: PS, PCP 

Aprovada 
por maioria 

20 Estimule a contratualização de indicadores de 

desempenho e de ganhos em saúde em contexto 

de cuidados de saúde primários, que ilustrem 

concretamente compromissos assistenciais 

F: PS, PSD, 

BE, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 

Aprovada 
por maioria 
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assumidos por via do Programa Nacional de 

Saúde Escolar, Programa Nacional de Saúde 

Mental e Programa Nacional de Literacia em 

Saúde; 

A: PCP 
 

21 Promova a redefinição dos protocolos de 

encaminhamento para serviços de saúde mental 

(tendo por base o referido reforço de recursos 

humanos especializados), com vista à inversão do 

paradigma de intervenção terapêutica 

primordialmente medicamentosa para uma 

abordagem com maior aposta na psicoterapia; 

F: PSD, PCP, 

PAN  

C: ---- 
A: PS, BE, 

CDS-PP 
 

Aprovada 
por maioria 

22 Fiscalize a disponibilização de serviços de saúde 

mental no território nacional, garantido que os 

mesmos são praticados por profissionais 

devidamente registados na respetiva Ordem 

Profissional; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: PS 

A: ---- 

Aprovada 
por maioria 

23 Garanta que os serviços de saúde mental são 

orientados por uma intervenção baseada na 

evidência científica; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: PS 

A: ---- 

Aprovada 
por maioria 

24 Em colaboração com a Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, crie o Cheque Psicólogo com o 

objetivo de aumentar o acesso da população aos 

cuidados de saúde em Psicologia e reduzir as 

desigualdades e barreiras estruturais existentes;  

F: PSD, CDS-

PP,  

C: PS, BE, 

PCP  

A: PAN 

Rejeitada 

25 Implemente a figura do «cheque-psicólogo» com 

abrangência prevista para toda a população, de 

modo a que, à semelhança do que sucede com o 

cheque-dentista, este mecanismo permita corrigir 

acentuadas assimetrias e limitações territoriais de 

F: PSD, CDS-

PP 

C: PS, BE, 

PCP  

A: PAN 

Rejeitada 
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oferta pública de cuidados de saúde mental e 

potenciar uma intervenção mais atempada; 

26 Proceda a um levantamento urgente das 

necessidades na área da Saúde Mental, em 

particular no que diz respeito a recursos humanos, 

unidades residenciais de apoio e integração social 

e equipas de apoio domiciliário, estabelecendo e 

executando, após esse levantamento, um plano 

calendarizado para a contratação dos recursos 

humanos e para a criação das várias unidades e 

equipas para fazer face, de forma eficaz, às 

necessidades; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 
 

Aprovada 
por maioria 

27 Crie linhas de apoio regionais e nacionais de apoio 

à saúde mental e defina formas céleres de 

referenciação e encaminhamento para consultas 

de psicologia ou especialidade de psiquiatria; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

28 Crie, nas unidades do SNS, equipas 

especializadas de profissionais de saúde mental, 

focadas na avaliação de risco de perturbação 

psico-emocional e no apoio psicológico, com o 

objetivo de apoiar e acompanhar os profissionais 

de saúde com maiores níveis de exposição a 

incidentes críticos e desgaste físico e psicológico 

e de prevenir e combater situações de burnout 

nestes profissionais, em particular daqueles que 

estão na linha da frente do combate à propagação 

da Covid-19. 

  
F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 

A: PS 

  

 
Aprovada 
por maioria 

29 Promova iniciativas e realize, junto dos principais 

meios de comunicação social, uma campanha 

nacional de sensibilização e prevenção para os 

problemas de saúde mental em geral, e os 

F: PS, PSD, 

BE, PCP, CDS-

PP, PAN 

C: --- 

Aprovada 
por 
unanimidade 
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relacionados com o contexto da pandemia de 

Covid-19 em particular, com o objetivo simultâneo 

de eliminação do estigma e discriminação das 

pessoas com doença mental, desconstruindo 

preconceitos e integrando-as na comunidade. 

A: --- 

 
 

 
 

II. Recomendações na área da Juventude e Educação 
30 Proceda à capacitação do corpo docente, 

dirigentes escolares e funcionários das escolas, 

nomeadamente através de formação, para a 

identificação de sinais ou sintomas que possam 

ser reflexo de uma necessidade de 

acompanhamento ou que correspondam a 

potenciais quadros de perturbação mental nos 

jovens; 

F: PS, PSD, 

BE, PCP, PAN 

C: ---- 
A: CDS-PP 
 

Aprovada 
por maioria 

31 Reforce a componente curricular dedicada à 

promoção da Saúde Mental nos ciclos de 

escolaridade obrigatória, designadamente por via 

de ciclos de seminários ou integrados na disciplina 

de Educação para a Cidadania e 

Desenvolvimento; 

F: PS, PSD, 

BE, PCP, PAN 

C: ---- 
A: CDS-PP 

Aprovada 
por maioria 

32 Crie um programa de literacia e gestão emocional 

de âmbito nacional, a implementar nos ciclos de 

frequência da Creche, Jardim de Infância e a 

Escola Primária; 

F: PS, PSD, 

PAN 

C: CDS-PP 

A: BE, PCP 
 

Aprovada 
por maioria 

33 Reforce os psicólogos nos estabelecimentos de 

ensino para diagnóstico precoce e 

acompanhamento psicológico em crianças e 

jovens, dotando as escolas dos recursos 

necessários; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 
 

 
Aprovada 
por maioria 
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34 

 

Reforce a contratação de psicólogos escolares, 

com vista ao cumprimento do rácio de, pelo 

menos, um psicólogo por 750 alunos; 

F: PSD, PCP, 

CDS-PP, PAN 

C: ---- 
A: PS, BE 

Aprovada 
por maioria 

35 Reforce o apoio à saúde mental através do 

alargamento do horário dos serviços de psicologia, 

de forma a abranger um maior período de 

atendimento; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: PS 

A: --- 

Aprovada 
por maioria 

36 Estabeleça a presença, em contexto de 

agrupamento escolar, de, pelo menos, um 

psicólogo com experiência e formação na área da 

psicologia clínica e, pelo menos, de outro com 

formação e experiência na área da psicologia da 

educação, como forma de colmatar as diversas 

dificuldades; 

F: PSD 

C: PS 

A: BE, PCP, 

CDS-PP, PAN 

 

Rejeitada 

37 Promova um estudo nacional alargado, nas 

escolas, universidades e politécnicos, que permita 

identificar fatores de risco e os fatores de proteção 

para o suicídio especificamente na população 

jovem em Portugal; 

F: PSD, PCP, 

CDS-PP, PAN 

C: ---- 
A: PS, BE 

Aprovada 
por maioria 

38 Implemente rastreios validados para avaliação 

mental global e de risco de suicídio em contexto 

escolar, integrado em protocolo de atuação que 

preveja o posterior encaminhamento dos rastreios 

positivos para acompanhamento adequado; 

F: PSD, PCP, 

CDS-PP, PAN 

C: ---- 
A: PS, BE 

 

Aprovada 
por maioria 

39 Crie as condições para instituição de abordagens 

multidisciplinares às intervenções terapêuticas 

relacionadas com perturbação mental nos jovens, 

por forma a otimizar a preferência por opções não-

farmacológicas, definindo como indicadores 

 F: PSD, PCP, 

CDS-PP, PAN 

C: ---- 
A: PS, BE 

 

Aprovada 
por maioria 
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específicos, a incorporar no próximo Programa 

Nacional de Saúde Mental, a taxa de cobertura de 

intervenção psicoterapêutica em jovens com 

patologia identificada e indicação para tal e, 

complementarmente, um indicador global baseado 

num algoritmo que contabilize os ganhos em 

saúde decorrentes destas intervenções (os 

designados patient-reported outcomes); 

40 Promova estratégias de efetivo alcance nacional 

para combater e reverter o crescente consumo de 

substâncias ilícitas e/ou neurologicamente nocivas 

(como canábis, ecstacy e álcool) nas faixas etárias 

entre os 13 e os 18 anos, nomeadamente 

incorporando na componente curricular de 

Promoção de Saúde Mental conteúdos que 

sensibilizem as novas gerações para o impacto 

nocivo no desenvolvimento cerebral que decorre 

da exposição a estas substâncias; 

F: PSD, CDS-

PP 

C: ---- 
A: PS, BE, 

PCP, PAN 

 

 

Aprovada 
por maioria 

41 Promova estratégias de combate à dependência 

excessiva de ecrãs e internet por parte de crianças 

e adolescentes, nomeadamente através de 

campanhas de sensibilização e programas de 

capacitação e pedagogia dirigidos aos 

Encarregados de Educação; 

F: PSD, PCP, 

CDS-PP, PAN 

C: ---- 
A: PS, BE 

 

Aprovada 
por maioria 

42 Integre as entidades representativas da juventude 

como a Federação Nacional das Associações 

Juvenis e do Conselho Nacional da Juventude 

enquanto intermediários parceiros privilegiados de 

comunicação com os jovens, dado o risco de 

perturbação mental nas faixas etárias mais jovens, 

a importância da comunicação entre os pares e a 

promoção da literacia na saúde mental; 

F: PSD, PAN 

C: PS 

A: BE, PCP, 

CDS-PP 

 

Rejeitada 
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43 Apoie as Instituições de Ensino Superior para 

garantir uma rede nacional de respostas de 

acompanhamento psicológico que assegure as 

respostas às reais necessidades; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

III. Recomendações relativas à Covid-19 
44 Crie respostas específicas para lidar com as 

consequências imediatas e futuras que a 

pandemia de Covid-19 tem e terá na saúde 

mental; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

 

Aprovada 
por maioria 

45 Crie uma linha de apoio psicológico destinada a 

profissionais de saúde e demais trabalhadores 

essenciais em contexto de pandemia viral e 

reforce a linha de aconselhamento psicológico no 

SNS 24 para dar apoio às preocupações e 

desafios psicológicos dos utentes e dos 

profissionais de saúde; 

  

F: PSD; BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: PS, 

A: --- 
 

 
Aprovada 
por maioria 

46 Garanta que todas as pessoas que tiveram apoio 

da Linha de Aconselhamento Psicológico do 

Centro de Contacto SNS24 possam manter esse 

apoio enquanto necessário, mesmo após a 

resolução da crise sanitária pelo SARS-CoV-2, 

nomeadamente através da manutenção de 

estruturas e respostas para o efeito e a 

disponibilização de teleconsultas com os 

profissionais de saúde adequados para o efeito – 

psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos, 

enfermeiros especialistas -, por forma a 

  
 

F: PS, PSD, 

BE, PCP; CDS-

PP, PAN 

C: ---- 

A: ---- 
 

 
 
Aprovada 
por 
unanimidade 
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proporcionar um acompanhamento adequado a 

todos os utentes; 

47 Proceda à referenciação automática de doentes 

com infeção confirmada pelo SARS-Cov2 a linhas 

de apoio e acompanhamento, constituídas por 

profissionais da psicologia clínica, psiquiatria e 

estudantes dos respetivos cursos da formação 

pré-graduada, nomeadamente no contexto da já 

existente linha associada à Saúde 24; 

F: PSD 

C: PS, BE 

A: PCP, CDS-

PP; PAN 

Rejeitada 

48 No contexto da Covid-19, reforce as consultas de 

saúde mental por videoconferência; 
F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 

49 Crie, expanda e reforce linhas nas redes sociais e 

linhas telefónicas de apoio à saúde mental que 

incluam psicólogos clínicos, estudantes de 

psicologia e outros cursos da área da Saúde com 

formação prévia dirigida e técnicos de assistência 

social, servindo como uma linha paralela à Saúde 

24 para casos específicos aos impactos da 

pandemia e medidas reativas na saúde mental, 

infetados ou não por SARS-Cov2. Recomenda-se 

a criação de linhas complementares em 

associação com IPSSs, associações de apoio à 

saúde mental, Universidades e politécnicos – por 

forma a não sobrecarregar a linha Saúde 24, 

particularmente em situações de marcada procura 

e permitindo acompanhamento descentralizado 

por ligação direta a prestadores de cuidados na 

comunidade; 

  

F: PSD 

C: PS, BE, 

PCP 

A: CDS-PP, 

PAN 

 

Rejeitada 
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50 No âmbito do combate ao burnout em profissionais 

de saúde, estabeleça estratégias como a vigilância 

epidemiológica próxima, a criação de linhas de 

apoio diretas e a flexibilização compensatória de 

horário no período pós-pandemia, associado à 

oferta de apoio em psicologia clínica e outras 

políticas de compensação de exaustão física e 

mental; 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: PS 

A: --- 
 

Aprovada 
por maioria 

51 Realize um Estudo Nacional de Avaliação do 

Impacto da crise COVID19 na saúde mental, com 

a consequente possibilidade de atualização do 

Programa Nacional para a Saúde Mental, e realize 

um estudo epidemiológico de base populacional 

para levantamento da 1.ª manifestação ou 

agravamento de patologia psiquiátrica pré-

existente em doentes infetados pelo SARS-CoV2, 

seus contactos e familiares e acompanhamento de 

médio-longo curso; 

 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 
 

 
Aprovada 
por maioria 

52 Proceda à referenciação automática de doentes 

com infeção confirmada pelo SARS-CoV-2 

sujeitos a internamentos prolongados, doença 

particularmente grave ou sujeitos a procedimentos 

invasivos (sob critérios clínicos a definir em norma 

própria pela Direção-Geral de Saúde) a consulta 

de avaliação por equipa multidisciplinar em saúde 

mental, a ocorrer em sede de Cuidados de Saúde 

Primários ou em ambiente hospitalar; 

F: PSD 

C: PS, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

A: ---- 

Rejeitada 

53 Garanta formação adicional a profissionais de 

saúde, particularmente aos dos Cuidados de 

Saúde Primários, sobre as principais sequelas 

neurológicas e psiquiátricas da infeção por SARS-

CoV-2, de forma a maximizar a qualidade do 

F: PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, 

PAN 

C: ---- 
A: PS 

Aprovada 
por maioria 
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acompanhamento de longo curso e a deteção 

precoce de sinais de alarme; 
 

54 Crie equipas de contacto com a Segurança Social 

e IEFP, I.P. para acompanhamento de 

proximidade a cidadãos que sofreram algum tipo 

de instabilidade laboral no decurso do impacto 

económico das medidas de combate à Covid-19, 

de forma a proceder ao rastreio sistemático, 

identificação precoce e encaminhamento de 

tantos quantos apresentem sintomatologia grave 

do foro mental, particularmente ideação suicida. 

F: PSD 

C: PS, BE, 

PCP 

A: CDS-PP, 

PAN 

 

Rejeitada 

 
 
29 de abril de 2021 
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