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I. A INICIATIVA  

 

O proponente começa por referir que a Lei n.º 36/98, de 24 de julho constituiu um 

importante marco para a melhoria dos cuidados de saúde mental, porém, volvidos 20 

anos sobre a sua publicação, defende que urge repensar a organização da prestação 

de cuidados de saúde mental.  

 

Por outro lado, refere que o Plano de Recuperação e Resiliência apresentado à 

Comissão Europeia determina a conclusão da Reforma da Saúde Mental, em Portugal, 

até 2026. 

 

A iniciativa em análise propõe que as restrições aos direitos das pessoas com 

necessidade de cuidados de saúde mental apenas devem ser aplicadas em último 

recurso e pelo período limitado à necessidade.  

 

Adicionalmente, pretende responder à proteção da gestão do património dos doentes 

regulando os termos em que a mesma se deve efetuar.  

 

Propõe ainda a revogação da atual Lei da Saúde Mental, a alteração de legislação 

conexa, e a revisão e atualização dos direitos e deveres das pessoas com necessidade 

de cuidados de saúde mental, em linha com o progresso das ciências médicas e de 

farmacologia, e em consonância com a ordem jurídica internacional e europeia.  

 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 

 Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

 

A iniciativa legislativa em análise foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder 

de iniciativa, plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição da República Portuguesa (Constituição), e no artigo 119.º do Regimento 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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da Assembleia da República (Regimento).1 Reveste a forma de proposta de lei, nos 

termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

É subscrita pelo Primeiro-Ministro e pela Ministra da Saúde, conforme disposto no n.º 2 

do artigo 123.º do Regimento e no n.º 2 do artigo 13.º da lei formulário, aprovada pela 

Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, 2 e ainda pela Ministra Adjunta e dos Assuntos 

Parlamentares. Foi aprovada em Conselho de Ministros a 14 de julho de 2022, ao abrigo 

da competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição. 

Cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento, uma vez 

que está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, cujos elementos são 

enumerados no n.º 2 da mesma disposição regimental. 

A apresentação da presente proposta de lei não foi acompanhada por quaisquer 

estudos, documentos e pareceres que eventualmente a tenha fundamentado, referidos 

no n.º 3 do artigo 124.º do Regimento,3 e na exposição de motivos não são referidas 

pelo Governo quaisquer consultas que tenha realizado sobre a mesma - cfr. Decreto-

Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, 

públicas e privadas, realizado pelo Governo.4 

A presente iniciativa legislativa define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e parece não infringir princípios constitucionais, 5 

respeitando assim os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento. 

 
1  Textos consolidados da Constituição e do Regimento disponíveis no sítio da Internet da 
Assembleia da República. 
2 Texto consolidado da lei formulário disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
3 As «propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as 
tenham fundamentado». 
4 Diploma disponível no sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 
5 Na exposição de motivos é referido o artigo 30.º da Constituição, que deve ser tido em conta 
sobre esta matéria: 
«1 - Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com 
carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. 
2 - Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na impossibilidade de 
terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da 
liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre 
mediante decisão judicial (…). 
5 - Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de segurança privativas da 
liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao 
sentido da condenação e às exigências próprias da respetiva execução.» 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
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A proposta de lei em apreciação deu entrada a 22 de julho de 2022, acompanhado da 

respetiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Foi admitida e baixou na 

generalidade à Comissão de Saúde (9.ª), em conexão com a Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), a 25 de julho, por despacho do 

Presidente da Assembleia da República. Foi anunciada na reunião da Comissão 

Permanente de dia 7 de setembro. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. 

Não é elencada a informação prevista no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, quanto aos 

seguintes atos legislativos que se pretende alterar: 

- Código da Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade, aprovado em 

anexo à Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro; 

- Lei n.º 25/2012, de 16 de julho, que regula as diretivas antecipadas de vontade, 

designadamente sob a forma de testamento vital, e a nomeação de procurador de 

cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do Testamento Vital; 

- Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de 

agosto; 

- Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro; 

- Regulamento das Custas Processuais, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

34/2008, de 26 de fevereiro; 

- Decreto-Lei n.º 70/2019, de 24 de maio, que adapta as regras aplicáveis à execução 

das medidas de internamento em unidades de saúde mental não integradas no sistema 

prisional; 

- Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro, que estabelece os princípios gerais e 

as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental; 

- Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de novembro; 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338305954426c4e4749794e7930774e6d51304c5451794e325174596a41305a69316d4e4459334e6a45344d6a426b4e6a51756347526d&fich=4a0e4b27-06d4-427d-b04f-f46761820d64.pdf&Inline=true
https://data.dre.pt/eli/lei/115/2009/10/12/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/25/2012/07/16/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/62/2013/08/26/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/62/2013/08/26/p/dre/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/34/2008/02/26/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/34/2008/02/26/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/70/2019/05/24/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/113/2021/12/14/p/dre/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075


 
 
 

 
Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV)  

Comissão de Saúde (9.ª) 

 

 
5 

- Decreto-Lei n.º 137/2019, de 13 de setembro, que aprova a nova estrutura 

organizacional da Polícia Judiciária. 

No entanto, a lei formulário foi aprovada e publicada num contexto anterior à existência 

do Diário da República Eletrónico, atualmente acessível de forma gratuita e universal. 

Assim, por motivos de segurança jurídica e para tentar manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração, 

nem o elenco de diplomas que procederam a alterações, quando a mesma incida sobre 

códigos, «leis gerais» ou atos legislativos de estrutura semelhante, como a Lei da 

Organização do Sistema Judiciário ou o Regulamento das Custas Processuais.6 

Caso se pretenda acrescentar essa informação nos restantes diplomas, à data tratar-

se-ia da: 

- Segunda alteração à Lei n.º 25/2012, de 16 de julho, alterada pela Lei n.º 49/2018, de 

14 de agosto: 

- Primeira alteração aos Decretos-Leis n.ºs 70/2019, de 24 de maio, e 113/2021, de 14 

de dezembro;  

- Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 137/2019, de 13 de setembro, alterado pela Lei 

n.º 79/2021, de 24 de novembro. 

O autor não promoveu a republicação, em anexo, da Lei da Organização do Sistema 

Judiciário, apesar do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário.7 Caso 

o legislador a pretenda incluir, deverá ser aditada ao articulado uma norma sobre a 

republicação e fazer-se constar a mesma de anexo em sede de especialidade, de modo 

a constarem do texto sujeito a votação final global. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

 
6 Nas leis que introduziram as últimas alterações - décima quinta, décima sexta e décima sétima 
- ao Regulamento das Custas Processuais já não foi indicado o número de ordem de alteração 
nem o elenco de diplomas que o alteraram. 
7 Esta alínea aplica-se quando «existam mais de três alterações ao ato legislativo em vigor», 
parecendo que se deve ter em consideração o critério indicado na parte final da alínea b), ou 
seja, «atenta a sua versão originária ou a última versão republicada», neste caso a versão desta 
lei republicada pela Lei n.º 40-A/2016, de 22 de dezembro. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/137/2019/09/13/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/7/2021/02/26/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/9/2022/01/11/p/dre/pt/html
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No que respeita ao início de vigência, o artigo 55.º desta proposta de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá no prazo de 30 dias após a sua publicação, mostrando-

se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

 Conformidade com as regras de legística formal 

 

A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar as regras 

de legística formal constantes do Guia de legística para a elaboração de atos 

normativos, 8  por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas.  

Nesse sentido, a norma sobre o objeto poderá mencionar os atos legislativos alterados.9 

Por outro lado, no título - «Aprova a Lei de Saúde Mental e altera legislação conexa» - 

deverá ser acrescentada a revogação da Lei n.º 36/98, de 24 de julho, 10  e, 

eventualmente, analisada a possibilidade de detalhar mais alguma informação sobre os 

atos legislativos alterados, por exemplo da seguinte forma, que se coloca à 

consideração da comissão competente, em sede de especialidade: 

«Aprova a Lei de Saúde Mental, altera o Código Penal, o Código Civil, o Código da 

Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade e legislação conexa e 

revoga a Lei n.º 36/98, de 24 de julho». 

Os artigos 18.º e 31.º da proposta de lei têm como epígrafe «Termos subsequentes», 

pelo que se sugere que, em sede de especialidade, possam ser analisadas redações 

alternativas que traduzam o seu objeto, de forma que não haja epígrafes repetidas. 

 
8 Documento disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
9 DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos 
normativos. Coimbra : Almedina, 2002. P. 201.  
10 «As vicissitudes que afetem globalmente um ato normativo devem ser identificadas no título, 
o que ocorre, por exemplo, em atos de suspensão ou em revogações expressas de todo um 
outro ato». DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de 
actos normativos. Coimbra : Almedina, 2002. P. 203. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://data.dre.pt/eli/lei/36/1998/07/24/p/dre/pt/html
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A iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes no âmbito da 

legística formal, na presente fase do processo legislativo, sem prejuízo da análise mais 

detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 
III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

A Saúde Mental é uma parte integrante da saúde e a Organização Mundial de Saúde 

define-a como «o estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas 

capacidades, pode lidar com o stress habitual do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva 

e frutífera, e é capaz de contribuir para a comunidade em que se insere»11. A Saúde 

Mental engloba o bem-estar psicológico, mas não se reduz a este. Baseada no equilíbrio 

das funções mentais traduz-se em comportamentos adaptados às diferentes 

circunstâncias em que o indivíduo está envolvido: desenvolver e manter 

relacionamentos, estudar, trabalhar ou seguir com os seus interesses e tomar, 

diariamente, decisões sobre educação, emprego, habitação ou outras escolhas. Se o 

equilíbrio mental de uma pessoa estiver fragilizado ou alterado por uma perturbação 

psiquiátrica ou médica, isso pode afetar negativamente a sua capacidade de escolha, 

levando não só a uma diminuição das funções a nível individual, mas também a um nível 

mais amplo com perdas de bem-estar para a família e sociedade»12. 

 

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Constituição 13 «todos têm direito à liberdade 

e à segurança» e «ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não 

ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por 

lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança». O n.º 3 deste 

artigo e diploma consagra um conjunto de exceções cumprindo destacar a alínea h) que 

determina que se excetua deste princípio, pelo tempo e nas condições que a lei 

determinar, o «internamento de portador de anomalia psíquica em estabelecimento 

terapêutico adequado, decretado ou confirmado por autoridade judicial competente». 

 
11 Promoting Mental Health: Concepts, Emerging evidence, Practice, World Health Organization, 
2004, pág. 12. 
12 Guia Essencial para Jornalistas relativo às questões da Saúde e da Perturbação Mental, 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, pág. 11. 
13  Texto consolidado retirado do portal na Internet da Assembleia da República. Todas as 
referências à Constituição são feitas para o referido portal. Consultas efetuadas a 12/09/2022. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art27
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf
https://www.sppsm.org/wp-content/uploads/2016/09/informemente-set2016.pdf
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Por sua vez, o n.º 1 do artigo 30.º da Lei Fundamental determina que «não pode haver 

penas, nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade, com carácter 

perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida». Acrescenta o n.º 2 que «em caso de 

perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na impossibilidade de terapêutica 

em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade 

ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre 

mediante decisão judicial».  

 

Já o n.º 1 do artigo 64.º da Constituição estabelece que «todos têm direito à proteção 

da saúde e o dever de a defender e promover». Acrescenta a alínea a) do n.º 2 que o 

direito à proteção da saúde é realizado, nomeadamente, «através de um serviço 

nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e 

sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito». Para assegurar o direito à proteção da 

saúde, e de acordo com a alínea b), do n.º 3 do mesmo artigo e diploma, incumbe 

prioritariamente ao Estado «garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país 

em recursos humanos e unidades de saúde». 

 

Em aplicação dos mencionados preceitos constitucionais e em anexo à Lei n.º 95/2019, 

de 4 de setembro14, foi aprovada a Lei de Bases da Saúde, cujo n.º 1 da Base 1 prevê 

que «o direito à proteção da saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor 

estado de saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes 

e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer». E, a Base 13 estabelece que o «Estado 

promove a melhoria da saúde mental das pessoas e da sociedade em geral, 

designadamente através da promoção do bem-estar mental, da prevenção e 

identificação atempada das doenças mentais e dos riscos a elas associados», sendo 

que os «cuidados de saúde mental devem ser centrados nas pessoas, reconhecendo a 

sua individualidade, necessidades específicas e nível de autonomia, e ser prestados 

através de uma abordagem interdisciplinar e integrada e prioritariamente a nível da 

comunidade» porque as «pessoas afetadas por doenças mentais não podem ser 

 
14 Texto retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas 
a 12/09/2022. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art30
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art64
https://dre.pt/application/file/a/124418384
https://dre.pt/application/file/a/124418384
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estigmatizadas ou negativamente discriminadas ou desrespeitadas em contexto de 

saúde, em virtude desse estado».  

 

Sobre a matéria da saúde mental cumpre salientar a publicação da Lei n.º 36/98, de 24 

de julho15, que estabeleceu os princípios gerais da política de saúde mental e regulou o 

internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica, designadamente das 

pessoas com doença mental. Este diploma revogou a Lei n.º 2118, de 3 de abril de 1963, 

tendo sido alterada pelas Leis n.os 49/2018, de 14 de agosto16, e 101/99, de 26 de julho17, 

estando disponível uma versão consolidada. De acordo com o artigo 2.º, 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. 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, 

devendo ser prestados no meio menos restritivo possível (alíneas a) e b) do artigo 3.º 

da Lei n.º 36/98). O tratamento de doentes mentais em regime de internamento ocorre, 

tendencialmente, em hospitais gerais, sendo que 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 (alíneas c) e d) do artigo 3.º da Lei n.º 36/98). 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 (n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 36/98). 

 

Os cuidados de saúde mental são prestados por profissionais especificamente 

habilitados nesta área, cumprindo mencionar, os médicos psiquiatras18, os enfermeiros 

 
15 Trabalhos preparatórios. Todas as referências a trabalhos preparatórios são feitas para o 
portal na Internet da Assembleia da República, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 14/09/2022. 
16 Trabalhos preparatórios. 
17 Trabalhos preparatórios. 
18 Nos termos da alínea a) do artigo 3.º do Regulamento n.º 628/2016, de 16 de julho, que 
aprovou o Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades e de Competências e das 
Secções de Subespecialidades, o médico especialista é o profissional habilitado com uma 

https://files.dre.pt/1s/1998/07/169a00/35443550.pdf
https://files.dre.pt/1s/1998/07/169a00/35443550.pdf
https://files.dre.pt/1s/1963/04/07900/03270332.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/07/172a00/46564656.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1998-75115272
https://ordemdosmedicos.pt/especialidades/
https://www.ordemenfermeiros.pt/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=3071
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21195
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=2843
https://files.dre.pt/2s/2016/07/128000000/2072820731.pdf
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especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica19 e os psicólogos clínicos 

e de saúde20. 

 

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de fevereiro21, que definiu 

os princípios orientadores da organização, gestão e avaliação dos serviços de 

psiquiatria e saúde mental, foi publicado o Despacho n.º 11411/2006, de 25 de maio. 

Este despacho criou a Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de 

Saúde Mental, com a missão de estudar a situação da prestação dos cuidados de saúde 

mental ao nível nacional e, ouvido o Conselho Nacional de Saúde Mental, propor um 

plano de ação para a reestruturação e desenvolvimento nos 10 anos seguintes, bem 

como apresentar recomendações quanto à sua implementação. A mencionada 

Comissão, cujo mandato foi prorrogado pelo Despacho n.º 17833/2007, de 13 de 

agosto, foi responsável pela elaboração do Plano Nacional de Saúde Mental para 2007-

2016, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2008, de 6 de março, 

tendo sido publicado, em julho de 2017, o Relatório da Avaliação do Plano Nacional de 

Saúde Mental 2007-2016 e propostas prioritárias para a extensão a 2020. 

 

 
diferenciação a que corresponde um conjunto de saberes específicos, obtidos após a frequência, 
com aproveitamento, de uma formação especializada numa área do conhecimento médico e 
inscrito no respetivo colégio da especialidade. 
19 Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento n.º 515/2018, de 7 de agosto, que aprovou 
o Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica, as competências específicas do enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica são as seguintes: a) Detém um elevado 
conhecimento e consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro, mercê de vivências e 
processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional; b) Assiste a pessoa 
ao longo do ciclo de vida, família, grupos e comunidade na otimização da saúde mental; c) Ajuda 
a pessoa ao longo do ciclo de vida, integrada na família, grupos e comunidade a recuperar a 
saúde mental, mobilizando as dinâmicas próprias de cada contexto; d) Presta cuidados 
psicoterapêuticos, sócio terapêuticos, psicossociais e psicoeducacionais, à pessoa ao longo do 
ciclo de vida, mobilizando o contexto e dinâmica individual, familiar de grupo ou comunitário, de 
forma a manter, melhorar e recuperar a saúde. 
20 Nos termos do anexo III do Regulamento n.º 107-A/2016, de 29 de janeiro, que aprovou o 
Regulamento Geral de Especialidades Profissionais da Ordem dos Psicólogos Portugueses, 
consideram-se especialistas em psicologia clínica e da saúde os profissionais a quem é 
reconhecida competência científica de aplicação dos conceitos, metodologias e técnicas da área 
clínica e da saúde, nomeadamente no diagnóstico, avaliação psicológica, planeamento, 
monitorização, intervenção psicológica, consultoria, avaliação da intervenção, conceptualização 
de caso e investigação. 
21 O Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de fevereiro, foi modificado pelos Decretos-Leis n.os 374/99, de 
18 de setembro, 304/2009, de 22 de outubro, e 22/2011, de 10 de fevereiro, e revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro.  

https://www.ordemenfermeiros.pt/
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-175920153
https://files.dre.pt/2s/2006/05/101000000/0751507516.pdf
https://files.dre.pt/2s/2007/08/155000000/2303723037.pdf
https://files.dre.pt/2s/2007/08/155000000/2303723037.pdf
https://files.dre.pt/1s/2008/03/04700/0139501409.pdf
https://saudemental.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/09/RelAvPNSM2017_compressed.pdf
https://saudemental.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/09/RelAvPNSM2017_compressed.pdf
https://files.dre.pt/2s/2018/08/151000000/2142721430.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/regulamento_geral_de_especialidades_profissionais_publicado_no_diaario_da_repaoblica.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-175920153
https://files.dre.pt/1s/1999/09/219a00/64896493.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/09/219a00/64896493.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/10/20500/0793307941.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/02/02900/0071600723.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24000/0010400118.pdf
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Recentemente, o Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro, estabeleceu os 

princípios gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde 

mental. O artigo 3.º vem consagrar os princípios gerais prevendo, designadamente, que 

os cuidados de saúde mental são prestados por instituições do Serviço Nacional de 

Saúde e por entidades privadas ou do setor social, nos termos da lei, as quais atuam 

também nos domínios da prevenção da doença mental e da promoção da saúde mental, 

do bem-estar e qualidade de vida das pessoas; que a prestação de cuidados de saúde 

mental deve centrar-se nas necessidades e condições específicas das pessoas que 

deles necessitam, em função da sua diferenciação etária, e ser prioritariamente 

promovida a nível da comunidade, no meio menos restritivo possível; que as unidades 

de internamento de pessoas em fase aguda de doença mental devem localizar-se em 

serviços locais ou regionais de saúde mental; que a organização e o funcionamento dos 

serviços de saúde mental devem orientar-se para a recuperação integral das pessoas. 

A execução da política de saúde mental deve garantir o envolvimento de todos os 

serviços e organismos públicos das áreas governativas com intervenção direta ou 

indireta na área da saúde mental, nomeadamente da cidadania e igualdade, da justiça, 

da ciência, tecnologia e ensino superior, da educação, do trabalho, solidariedade e 

segurança social e da habitação, operando num modelo de intervenção multinível. Por 

sua vez, o artigo 4.º do mesmo diploma estabelece que o Conselho Nacional de Saúde 

Mental é o órgão de consulta do Governo em matéria de política de saúde mental, nele 

estando representadas as entidades interessadas no funcionamento do sistema de 

saúde mental, designadamente as associações de familiares e de utentes, os 

subsistemas de saúde, os profissionais de saúde mental e os departamentos 

governamentais com áreas de atuação conexas. A composição daquele Conselho 

consta do Despacho n.º 692/2022, de 17 de janeiro. 

 

De mencionar que pelo Despacho n.º 6401/2016 de 16 de maio, foi criado como 

programa de saúde prioritário, o Programa Nacional para a Saúde Mental (PNSM), 

modificado, designadamente pelo Despacho n.º 930/2022, de 24 de janeiro. De acordo 

com o Despacho n.º 1606/2018, de 15 de fevereiro, cabe ao Diretor do PNSM: 

 Promover e dinamizar a monitorização da saúde mental da população 

portuguesa, no que respeita aos principais indicadores de morbilidade e de 

utilização dos serviços; 

https://files.dre.pt/1s/2021/12/24000/0010400118.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/0019500196.pdf
https://dre.pt/application/file/74443337
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000000/0008100085.pdf
https://dre.pt/application/file/a/114696537
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 Promover a implementação de programas de promoção do bem-estar e da 

saúde mental da população e da prevenção, tratamento e reabilitação das 

doenças mentais; 

 Incentivar a articulação dos cuidados especializados de saúde mental com os 

cuidados de saúde primários assim como com outros setores considerados 

relevantes para a implementação do Plano Nacional da Saúde Mental; 

 Desenvolver a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde 

Mental, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, de 

acordo com a Coordenação Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de 

Saúde, na área da RNCCI; 

 Dinamizar a participação dos utentes e dos cuidadores na reabilitação e 

integração social das pessoas que sofrem de problemas mentais graves.  

 

Ainda na área da saúde mental salienta-se a Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, que criou 

o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os institutos da interdição e da 

inabilitação, previstos no Código Civil, e a Lei n.º 25/2012, de 16 de julho, que veio 

regular as diretivas antecipadas de vontade, que vieram rever e atualizar os direitos e 

deveres das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. 

 

Segundo a exposição de motivos da presente iniciativa, no âmbito do Regulamento (UE) 

2021/241, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro22, que aprovou o 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência, foi inscrito no Plano de Recuperação e 

Resiliência, a conclusão da Reforma da Saúde Mental até 2026, «contribuindo assim 

para o reforço do SNS e para a melhoria da resposta às necessidades em saúde da 

população portuguesa»23. Assim, através do Despacho n.º 6324/2020, de 15 de junho, 

foi formado um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar uma proposta de revisão 

da Lei de Saúde Mental, mandato este que foi prorrogado pelo Despacho n.º 6039/2021, 

de 21 de junho. No seguimento da apresentação do respetivo relatório e conclusões foi 

publicado o Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro, que estabeleceu os princípios 

gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental.  

 

 
22  Diploma consolidado retirado do portal oficial EUR-Lex. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas são feitas para o referido portal. Consultas efetuadas a 12/09/2022. 
23 Plano de Recuperação e Resiliência, págs. 84, 310, 313 e 315. 

https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pd
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/PRR.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/PRR.pdf
https://files.dre.pt/2s/2020/06/114000000/0010500106.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/06/118000000/0006700067.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/06/118000000/0006700067.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24000/0010400118.pdf
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt
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Tendo o referido grupo de trabalho considerado ser ainda necessário alterar a definição, 

os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, o Governo, apresentando 

como referência, entre outros documentos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009, de 

30 de julho24, o Plano de Ação Global de Saúde Mental, aprovado pela Organização 

Mundial de Saúde em 2013, e as Linhas de Ação Estratégica para a Saúde Mental e 

Bem-Estar, aprovadas pela União Europeia em 2016 25 , entregou na Mesa da 

Assembleia da República a presente proposta de lei. 

 

Segundo o comunicado da Presidência do Conselho de Ministros de 14 de julho de 

2022, «foi aprovada a proposta de lei de Saúde Mental, a submeter à Assembleia da 

República, que dispõe sobre a definição, os fundamentos e os objetivos da política de 

saúde mental, consagra os direitos e deveres das pessoas com necessidade de 

cuidados de saúde mental e regula as restrições destes direitos e as garantias de 

proteção da liberdade e da autonomia destas pessoas. Esta proposta reflete o quadro 

valorativo à luz do qual devem ser entendidas todas as abordagens terapêuticas neste 

domínio, baseadas na dignidade da pessoa humana». 

 

Com esse fim a presente iniciativa vem propor uma nova Lei de Saúde Mental e 

apresentar um conjunto de alterações a sete diplomas26 que importa agora elencar, 

sendo que as ligações disponibilizadas permitem visualizar a evolução comparada da 

redação dos respetivos artigos. 

 

Em primeiro lugar cumpre mencionar a alteração de três artigos do Código da Execução 

das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade27, aprovado em anexo à Lei n.º 

115/2009, de 12 de outubro: artigo 128.º relativo ao plano terapêutico e de reabilitação, 

 
24 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 56/2009, de 30 de julho, foi ratificada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 71/2009, de 30 de julho. A Resolução da Assembleia da República n.º 57/2009, 
de 30 de julho, aprovou o Protocolo Opcional à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, tendo sido ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 72/2009, de 30 de 
julho. 
25 Exposição de motivos da presente iniciativa. 
26 Nalguns casos, devido ao elevado número de alterações de alguns dos diplomas elencados, 
e dado que o link efetuado disponibiliza essa informação, optou-se por não detalhar essa 
informação. 
27 Texto consolidado. 

https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0490604929.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0490604929.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029
https://health.ec.europa.eu/system/files/2017-07/2017_mh_schools_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2017-07/2017_mh_schools_en_0.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=500
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975-49103175
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0487504875.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0487504875.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0492904933.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0492904933.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0487504875.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14600/0487504875.pdf
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que nunca foi modificado; artigo 138.º sobre competência material dos tribunais de 

execução de penas, que foi alterado pelas Leis n.os 40/2010, de 3 de setembro, e 

94/2017, de 23 de agosto; e artigo 171.º sobre recursos e seu efeito que, tal como o 

artigo 128.º, também nunca foi modificado. 

 

Prevê, ainda, a alteração do artigo 2.º da Lei n.º 25/2012, de 16 de julho28,29, que regula 

as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, 

e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do 

Testamento Vital, artigo relativo à definição e conteúdo do respetivo documento e que, 

até à data, permanece inalterado. 

 

Apresenta, também, modificações ao artigo 114.º da Lei da Organização do Sistema 

Judiciário 30 , aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, artigo que fixa a 

competência do tribunal de execução das penas e que foi alterado pela Lei n.º 94/2017, 

de 23 de agosto. E aos seguintes artigos do Código Penal31, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro: 93.º sobre revisão da situação do internado, 

96.º relativo ao reexame da medida de internamento, e 142.º sobre interrupção da 

gravidez não punível, sendo que os dois primeiros nunca sofreram alterações e o 

segundo foi modificado pelas Leis n.os 90/97, de 30 de julho, e 16/2007, de 17 de abril. 

 

De igual modo, altera o artigo 4.º - Isenções, do Regulamento das Custas Processuais32, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, artigo que foi 

retificado e alterado pela Declaração de Retificação n.º 22/2008, de 24 de abril, Lei n.º 

43/2008, de 27 de agosto, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 7/2012, de 13 de 

fevereiro, Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 126/2013, de 30 de 

agosto, Lei n.º 72/2014, de 2 de setembro, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, Lei n.º 2/2020, de 31 de 

março, e Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro. 

 

 
28 Texto consolidado. 
29 A Lei n.º 25/2012, de 16 de julho, foi alterada pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto. 
30 Texto consolidado. 
31 Texto consolidado. 
32 Texto consolidado. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975-108044773
https://files.dre.pt/1s/2010/09/17200/0391803919.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16200/0491504921.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975-49108875
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607-116056299
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34581275-108047485
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34581275
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2013-34581275
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16200/0491504921.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/08/16200/0491504921.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-49688175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-49688475
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-65967675
https://files.dre.pt/1s/1997/07/174a00/39303931.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/04/07500/24172418.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454975-158396357
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34454975
https://files.dre.pt/1s/2008/04/08100/0240302405.pdf
https://files.dre.pt/1s/2008/08/16500/0600306004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2008/08/16500/0600306004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2010/04/08201/0006600384.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/02/03100/0068100699.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/02/03100/0068100699.pdf
https://files.dre.pt/1s/2012/12/25201/0004200240.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/08/16700/0531805321.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/08/16700/0531805321.pdf
https://files.dre.pt/1s/2014/09/16800/0464204655.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/03/06201/0000200244.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/12/24800/0487505107.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/12/24800/0487505107.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/03/06400/0000200336.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/03/06400/0000200336.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/02/04000/0000200032.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pdf
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Por fim, em sexto e sétimo lugares, modifica o artigo 9.º - Estatuto jurídico do internado, 

do Decreto-Lei n.º 70/2019, de 24 de maio, que adapta as regras aplicáveis à execução 

das medidas de internamento em unidades de saúde mental não integradas no sistema 

prisional, e o artigo 7.º - Competências e composição do Conselho Nacional de Saúde 

Mental, do Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro, que estabelece os princípios 

gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental, 

diplomas que não sofreram quaisquer modificações. 

 

A presente iniciativa revoga, ainda: 

 A Lei n.º 36/98, de 24 de julho, (texto consolidado) alterado pelas Leis n.os 

49/2018, de 14 de agosto, e 101/99, de 26 de julho - Estabelece os princípios 

gerais da política de saúde mental e regular o internamento compulsivo dos 

portadores de anomalia psíquica, designadamente das pessoas com doença 

mental; 

 O artigo 162.º (sem alterações) do Código da Execução das Penas e das 

Medidas Privativas da Liberdade, (texto consolidado) aprovado em anexo à Lei 

n.º 115/2009, de 12 de outubro; 

 A alínea b) do artigo 4.º (alterado pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto) da Lei 

n.º 25/2012, de 16 de julho (texto consolidado), que regula as diretivas 

antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, e a 

nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do 

Testamento Vital; 

 O artigo 148.º (alterado pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto) do Código Civil 

(texto consolidado) aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de 

novembro; 

 O n.º 3 do artigo 92.º (sem alterações) do Código Penal (texto consolidado), 

aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro; 

 A alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º (sem alterações) do Decreto-Lei n.º 137/2019, 

de 13 de setembro (texto consolidado), que aprova a nova estrutura 

organizacional da Polícia Judiciária. 

 

Segundo o relatório do Conselho Nacional de Saúde, Sem mais tempo a perder – Saúde 

mental em Portugal: um desafio para a próxima década, realizado em 2019, «durante 

décadas, a saúde mental só existiu no negativo da doença. Viveu a sombra de 

https://files.dre.pt/1s/2019/05/10000/0259902608.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24000/0010400118.pdf
https://files.dre.pt/1s/1998/07/169a00/35443550.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1998-75115272
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pdf
https://files.dre.pt/1s/1999/07/172a00/46564656.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975-49107775
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34515975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607-116056322
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2012-116052607
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-116424470
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15600/0407204086.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-116424470
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-49688075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2019-124670263-124704520
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2019-124670263
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2019-124670263
https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2020/02/%E2%80%9CSem-mais-tempo-a-perder%E2%80%9D-CNS-2019.pdf
https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2020/02/%E2%80%9CSem-mais-tempo-a-perder%E2%80%9D-CNS-2019.pdf
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preconceitos e da indiferença social, afinal viveu o medo antiquíssimo dessa diferença 

que a doença assinalava e que muitos consideravam revelar fraturas incompreensíveis 

e incompatíveis com as normas sociais, que resultaram na institucionalização e na 

exclusão. Também por isso, ao longo do último século, o combate pela saúde mental e 

pelos direitos dos doentes foi um campo particular de luta social, de confronto entre 

conceitos e formas de organizar a vida em comunidade, de projetos políticos. 

Finalmente, compreendeu-se que a doença mental não se opõe sequer à saúde mental, 

que uma situação de patologia pode conviver com boa ou má saúde mental, que o 

sofrimento psíquico ou uma má saúde mental são condições que em si merecem 

resposta, mas também um determinante modificável do risco de problemas mentais. 

Assim, a saúde mental invade com direito próprio tudo que é da ordem do humano e 

ganha um enorme relevo»33. 

 

De acordo com o estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia (SM-COVID19)34, 

realizado em 2021, cerca de 25% dos participantes apresenta sintomas moderados a 

graves de ansiedade, depressão e stress pós-traumático. «Estes resultados estão em 

linha com outros estudos a nível mundial, confirmando que as alterações profundas 

provocadas pela COVID-19 no quotidiano das pessoas tiveram impactos na sua saúde 

mental e bem-estar, em particular naquelas que estão na primeira linha de combate à 

pandemia. De acordo com resultados deste trabalho, na população em geral, são 

sobretudo os jovens adultos e as mulheres que apresentam sintomas de ansiedade e 

de depressão moderada a grave. Já de entre os profissionais de saúde e também como 

esperado, são sobretudo aqueles que estão a tratar doentes com COVID19 que 

apresentam ansiedade moderada a grave (42%), sendo que é ainda neste grupo de 

indivíduos que os níveis de burnout (exaustão física e emocional) são mais elevados 

(43%).  

 

 
33 Sem mais tempo a perder - Saúde mental em Portugal: um desafio para a próxima década, 
Conselho Nacional de Saúde, pág. 3. 
34  O estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia (SM-COVID19) foi coordenado pelo 
Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis do Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em colaboração com o Instituto de Saúde Ambiental 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e com a Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde Mental. O Estudo teve como objetivo avaliar o impacto da pandemia COVID-
19 na saúde mental e no bem-estar da população em geral e dos profissionais de saúde, tendo 
em conta dimensões como ansiedade, depressão, stress pós-traumático, burnout e resiliência, 
entre outras. 

https://www.insa.min-saude.pt/estudo-saude-mental-em-tempos-de-pandemia-sm-covid19-principais-resultados/


 
 
 

 
Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV)  

Comissão de Saúde (9.ª) 

 

 
17 

No que se refere a outros grupos profissionais, destaca-se uma maior percentagem de 

indivíduos em burnout entre os profissionais em lares de idosos (43%), profissionais da 

área de atendimento ao público (e.g., comerciante, lojista, restauração, hotelaria, 

estética; 38%), e operários fabris (36%). Na população em geral, em relação à situação 

face ao trabalho, ao rendimento e ao emprego, os dados do estudo indicam que são 

principalmente aqueles que têm um rendimento mais baixo (29%), bem como os que se 

encontram em situação de desemprego (39%) os que apresentam sintomas de 

depressão moderada a grave, de acordo com a escala de avaliação utilizada. No mesmo 

sentido apontam os resultados relativos a sintomas de ansiedade moderada a grave. 

Outro dos resultados deste estudo sugere que as novas formas de trabalho, 

nomeadamente o teletrabalho não estão associadas a sintomatologia ligada a 

ansiedade e a depressão e 83% dos inquiridos afirmaram que algumas formas 

alternativas de organização do trabalho podem ser vistas como positivas (ex. 

teletrabalho)»35. 

 

De salientar, por fim, o Guia Essencial para Jornalistas relativo às questões da Saúde e 

da Perturbação Mental, da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, criado 

como «um primeiro passo para se ultrapassar a condição de estigmatizado e conduzir 

a pessoa com perturbação mental à condição de ser humano atingido por uma doença», 

porque «uma das principais formas de luta contra o estigma é a informação»36,37. 

 

 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 
 Âmbito da União Europeia  

 

 
35 Estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia (SM-COVID19), coord. Departamento de 
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge.  
36 Guia Essencial para Jornalistas relativo às questões da Saúde e da Perturbação Mental, 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, pág. 5. 
37 No mesmo sentido a iniciativa da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & 
Johnson, que lançou a campanha «quem vê caras não vê saúde mental». 

https://www.sppsm.org/wp-content/uploads/2016/09/informemente-set2016.pdf
https://www.sppsm.org/wp-content/uploads/2016/09/informemente-set2016.pdf
https://www.sppsm.org/a-sppsm/
https://www.janssen.com/portugal/2a-edicao-do-parlamento-da-saude-reune-pela-primeira-vez
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De acordo com o n.º 1 do artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) sob a epígrafe «saúde pública»,  «na definição e execução de todas 

as políticas e ações da União será assegurado um elevado nível de proteção da saúde». 

«A ação da União, que será complementar das políticas nacionais, incidirá na melhoria 

da saúde pública e na prevenção das doenças e afeções humanas e na redução das 

causas de perigo para a saúde física e mental. Esta ação abrangerá a luta contra os 

grandes flagelos, fomentando a investigação sobre as respetivas causas, formas de 

transmissão e prevenção, bem como a informação e a educação sanitária e a vigilância 

das ameaças graves para a saúde com dimensão transfronteiriça, o alerta em caso de 

tais ameaças e o combate contra as mesmas». 

 

No que respeita à saúde mental, a Comissão Europeia adotou, em 2005, o Livro Verde 

intitulado «Melhorar a saúde mental da população - Rumo a uma estratégia de saúde 

mental para a União Europeia», no qual propunha «a definição de uma estratégia 

comunitária no domínio da saúde mental». Este documento visava lançar o debate com 

as instituições europeias, os Governos, os profissionais de saúde, outros interessados 

dos demais setores, a sociedade civil e a comunidade científica sobre a importância da 

saúde mental para a União Europeia (UE), a necessidade de uma estratégia a nível 

comunitário e as suas eventuais prioridades». 

 

Em 2008 foi lançado o Pacto Europeu para a Saúde Mental e o Bem-Estar, assente no 

«potencial da UE para informar, promover as boas práticas e encorajar acções dos 

Estados Membros e representantes, ajudando a abordar desafios comuns e a resolver 

desigualdades na saúde». No seguimento deste pacto, foi apresentada em 2013 a Ação 

Conjunta para Saúde Mental e Bem-estar que decorreu até 2016, e que resultou no 

Quadro Europeu de Acção sobre Saúde Mental e Bem-estar, cujo objetivo passava pela  

definição de um quadro para uma política em matéria de saúde mental a nível europeu. 

 

Refira-se, também, o  grupo diretor para a promoção da saúde, prevenção das doenças 

e gestão das doenças não transmissíveis, constituído pela Comissão Europeia em 2018, 

com o objetivo de apoiar o Estados-Membros na consecução dos objetivos de saúde 

previstos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos quais, a saúde mental. 

Em 2019, este grupo apresentou uma pré-seleção sobre as boas práticas desenvolvidas 

pelos Estados-Membros nesta matéria, estando a ser desenvolvida uma proposta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52005DC0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52005DC0484
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRuZzizsv5AhXDwoUKHe7bAMYQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fmental_health%2Fdocs%2Fmhpact_pt.pdf&usg=AOvVaw2s0t7vnWk5ynurGsHBp_Vd
https://mentalhealthandwellbeing.eu/the-joint-action/
https://mentalhealthandwellbeing.eu/the-joint-action/
https://health.ec.europa.eu/document/download/081c412b-ccb7-4b4f-bd29-c448b316ea57_en?filename=2016_framework_action_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/steering-group_pt#modal
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/steering-group_pt#modal
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://health.ec.europa.eu/document/download/9841d5c1-869d-42a6-802f-6a6d423e6ee6_pt?filename=2019_good-practices_mental-health_en.pdf
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de ação conjunta para aplicar a reforma do sistema de saúde mental, baseada numa 

das boas práticas identificadas, através do projeto ImpleMENTAL.   

 

A Comissão Europeia disponibiliza, também, uma ferramenta em linha que permite 

monitorizar as políticas e as atividades dos Estados-Membros em matéria de saúde 

mental e bem-estar, promovendo a recolha de dados e sua análise, bem como o 

intercâmbio de boas práticas. 

 

Em 24 de outubro de 2019, na reunião do Conselho Europeu sobre Emprego e Política 

Social e no que se refere à economia de bem-estar, os líderes apelaram a uma 

estratégia abrangente da União em matéria de saúde mental, destacando a importância 

de promover a boa saúde mental e fazer avançar a prevenção, diagnóstico precoce, 

tratamento e desestigmatização das perturbações mentais, o que contribuiria para a 

melhoria da vida de milhões de europeus ao longo das suas vidas bem como para 

ambientes de trabalho não discriminatórios, melhores condições de trabalho e, assim, 

para uma economia mais forte. 

 

Em julho de 2022, o Parlamento Europeu adotou uma resolução dedicada à «Saúde 

mental no mundo do trabalho digital», através da qual «exorta a Comissão a lançar 

iniciativas de educação e de sensibilização sobre saúde mental no local de trabalho e 

nos programas de ensino e insta a Comissão e os Estados-Membros a usarem fundos 

da UE para criar plataformas e aplicações digitais no domínio da saúde mental; solicita 

à Comissão que analise a viabilidade de criar uma linha de apoio comum a nível da UE 

para a saúde mental; insta, nesse contexto, a Comissão a prever um orçamento 

adequado para os programas relevantes da UE; exorta a Comissão a designar 2023 

como o Ano Europeu da Boa Saúde Mental, a fim de concretizar as referidas iniciativas 

de educação e sensibilização em matéria de saúde mental». 

 

Cumpre, por último, aludir à Plataforma para a Política de Saúde, criada pela DG 

SANTE, que constitui um «espaço de intercâmbio de práticas e conhecimentos 

específicos em matéria de saúde mental no contexto da COVID-19 para as 

organizações sanitárias e os agentes da sociedade civil». 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/101035969/summary
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health/eu-compass-action-mental-health-and-well-being_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/epsco/2019/10/24/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0279_PT.html
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_pt
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_pt
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 Âmbito internacional  

Países analisados 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Espanha, Irlanda e Itália.  

 

ESPANHA 
O artigo 43.º, n.º 1 da Constituição38 espanhola de 1978 reconhece o direito à proteção 

da saúde, e o n.º 2 inclui um mandato às autoridades públicas para organizar e proteger 

a saúde pública através de medidas preventivas e dos benefícios e serviços 

necessários. Da mesma forma, o artigo 49.º da Constituição confere um novo mandato 

às autoridades públicas para levar a cabo uma política de prevenção, tratamento, 

reabilitação e integração do grupo de pessoas com diversidade funcional, a quem 

prestarão os cuidados especializados de que necessitam e as protegerão 

especialmente para o gozo dos direitos reconhecidos no Título I da Constituição.  

 

A ‘Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad’ (Lei de Bases da Saúde), no seu 

artigo 18.º n.º 8, atribui às “Administrações Públicas” o dever de promover e melhorar a 

saúde mental. Além disso, no seu artigo 20.º, a Lei Geral da Saúde incorpora princípios 

orientadores tais como a plena integração da saúde mental no sistema geral de saúde, 

a inclusão da saúde mental na esfera comunitária e cuidados abrangentes e 

coordenados. Posteriormente, a ‘Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud’, nos artigos 12.º e 13.º, incluiu os cuidados de saúde mental 

como parte integrante dos serviços de cuidados primários e especializados, 

desenvolvidos e especificados no ‘Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 

que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 

procedimiento para su actualización’39. 

 

 
38  Diploma consolidado retirado do portal oficial BOE.es. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas relativas a Espanha são feitas para o referido portal. Consulta efetuada 
em 05.09.2022 
39 Ver no ANEXO II. Cartera de servicios comunes de atención primaria, o ponto 8 ‘Atención a la 
salud mental en coordinación con los servicios de atención especializada’; e no ANEXO III. 
Cartera de servicios comunes de atención especializada, o ponto 7 ‘Atención a la salud mental’. 
Consultas efetuadas em 05.09.2022 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a43
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a49
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=1#adieciocho
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=1#aveinte
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/28/16/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715&p=20210330&tn=1#a12
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/09/15/1030/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212&p=20220129&tn=1#A8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212&p=20220129&tn=1#A8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212&p=20220129&tn=1#A7-3
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A reforma do sistema jurídico espanhol, no campo da saúde mental, que é uma 

consequência da ratificação pela Espanha da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque a 13 de Dezembro de 2006, 

iniciou-se com a ‘Ley 26/2011, de 1 de agosto’, 40 que tem sido designada precisamente 

de adaptação da legislação (espanhola) àquela Convenção, e que foi responsável pela 

alteração de numerosas disposições jurídicas do direito interno espanhol. A reforma 

continuou com o ‘Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre’, que aprovou o 

‘Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social’ [(Texto Revisto da Lei Geral dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência e sua Inclusão Social)], ao qual deve ser acrescentada a reforma do Código 

Penal levada a cabo pela ‘Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo’,41 a nova legislação 

sobre jurisdição voluntária (‘Ley 15/2015, de 2 de julio’, modificada pela ‘Ley 4/2017, de 

24 de junio’, precisamente em relação ao direito das pessoas com deficiência se 

casarem em igualdade de condições) ou as mais recentes ‘Ley Orgánica 1/2017, de 13 

de diciembre’, que altera a ‘Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado’ 

(Tribunal do Júri) para garantir a participação das pessoas com deficiência sem 

exclusões, e a ‘Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre’42, que procede a alteração da 

‘Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General’ (Sistema Geral 

Eleitoral) para garantir o direito de voto a todas as pessoas portadoras de deficiência. 

Temos assim como princípio enquadrador o artigo 20.º da “Lei Geral de Saúde” (Ley 

14/1986, de 25 de abril) que na sua parte preambular prevê que «Com base na plena 

integração das ações de saúde mental no sistema geral de saúde e na plena 

equalização dos doentes mentais com outras pessoas, é necessário fornecer recursos 

de cuidados ambulatórios e sistemas parciais de hospitalização e cuidados 

domiciliários, o que reduz tanto quanto possível a necessidade de hospitalização». 

 

O referido artigo estipula depois o seguinte no seu corpo: «1. A atenção aos problemas 

de saúde mental da população deve ser prestada a nível comunitário, promovendo 

recursos de cuidados ambulatórios e sistemas de hospitalização parcial e de cuidados 

 
40 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
41 «Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal». Alterando os artigos 25.º, 48.º e alínea a) do n.º 4 do artigo 
183.º do referido Código. 
42  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/02/15/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2017/12/13/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/2017/12/13/1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16672
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=1#aveinte
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220729&tn=1#a25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220729&tn=1#a48
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220729&tn=1#a183
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20220729&tn=1#a183
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domiciliários, o que reduz tanto quanto possível a necessidade de hospitalização. Deve 

ser dada especial atenção aos problemas relacionados com a psiquiatria infantil e a 

psicogeriatria. 2. A hospitalização de pacientes para processos que o exijam será 

efetuada nas unidades psiquiátricas dos hospitais gerais. 3. Os serviços de reabilitação 

e reintegração social necessários devem ser desenvolvidos para o adequado tratamento 

integral dos problemas dos doentes mentais, procurando a necessária coordenação 

com os serviços sociais. 4. Os serviços de saúde mental e de cuidados psiquiátricos do 

sistema geral de saúde devem também cobrir, em coordenação com os serviços sociais, 

os aspetos de prevenção e cuidados primários para os problemas psicossociais que 

acompanham a perda de saúde em geral.»43 

 

O Governo espanhol apresentou no ano passado (09.10.2021) o novo «Plan de Acción 

2021-2024 Salud Mental y COVID-19,’ numa cerimónia no Palácio La Moncloa por 

ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental. O presidente do Governo disse na altura que 

«passámos do silêncio ao debate, e do debate temos de passar à ação. Devemos dar 

uma resposta imediata às pessoas com problemas de saúde mental. Mas devemos 

também abrir um debate social sobre as causas profundas e antigas que estão na 

origem dos distúrbios da saúde mental».44 

 

A este respeito, o Ministério da Saúde apresentou recentemente a nova Estratégia de 

Saúde Mental para o Sistema Nacional de Saúde 2022-202645 na Sessão Plenária do 

Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Este instrumento, que foi 

aprovado por unanimidade por todas as comunidades autónomas a 2 de Dezembro, 

constitui um quadro de referência, articulado em torno de objetivos e recomendações, 

para a subsequente implementação de programas e ações sobre saúde mental por parte 

das comunidades autónomas. 

 

 
43 Tradução não oficial. 
44  Informação disponível no portal do Governo ‘lamoncloa.gob.es’ em 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2021/091021salud-mental.aspx 
Consulta efetuada em 05.09.2022 
45  Informação disponível no portal do ‘Ministero de Sanidad’, em 
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/mapDocs.htm#s
aludMental Consulta efetuada em 05.09.2022 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2021/091021salud-mental.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2021/091021salud-mental.aspx
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/PLAN_ACCION_SALUD_MENTAL_2022-2024.pdf
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/PLAN_ACCION_SALUD_MENTAL_2022-2024.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2021/091021salud-mental.aspx
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/mapDocs.htm#saludMental
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/mapDocs.htm#saludMental
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Uma das linhas estratégicas da nova Estratégia de Saúde Mental é a prevenção, 

deteção precoce e atenção ao comportamento suicida, o que inclui a criação de uma 

linha telefónica de ajuda para pessoas com pensamentos suicidas, ideias ou risco de 

comportamento suicida. Além disso, o Ministério da Saúde está a trabalhar, juntamente 

com as comunidades autónomas, no desenvolvimento do Primeiro Plano de Ação de 

Saúde Mental para o período 2022-2024, que incluirá como uma das suas linhas de 

ação, a criação de um número de telefone de informação 24 horas para prestar cuidados 

e apoio profissional a pessoas em risco de comportamento suicida. 

 

Em 2021, o Grupo Parlamentar Unidas Podemos (Grupo Parlamentario Confederal de 

Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común), partido minoritário da coligação 

de Governo apresentou uma iniciativa legislativa sobre a matéria: ‘Proposición de Ley 

General de Salud Mental’46. Nesta consta a seguinte informação: «Nas últimas décadas, 

o Ministério da Saúde e os departamentos regionais das diferentes comunidades 

autónomas elaboraram estratégias e planos de saúde mental. Embora a sua 

implementação tenha proporcionado vários elementos enriquecedores, os serviços 

oferecidos continuam a ser insuficientes, sem garantir plenamente os direitos humanos 

e as liberdades fundamentais na área dos cuidados prestados às pessoas por razões 

de saúde mental». 

 

De acordo com os proponentes «o objetivo d(est)a lei é garantir o direito à proteção da 

saúde mental a todas as pessoas e regular o acesso a cuidados de saúde e sociais de 

qualidade, bem como estabelecer as ações correspondentes das autoridades públicas, 

a fim de alcançar a plena participação e inclusão na sociedade sem estigmatização ou 

discriminação, respeitando os direitos humanos.» E ainda que «as autoridades públicas 

devem garantir o acesso universal aos serviços de saúde mental previstos na presente 

lei. A proteção abrangente da saúde mental será promovida pelo Sistema Nacional de 

Saúde.» Por fim, ressalvamos que: «a equidade e o respeito pela dignidade, autonomia 

individual e direitos humanos devem permear todos os cuidados prestados às pessoas 

com problemas de saúde mental. Deve ser dada especial atenção ao direito de tomar 

 
46  Informação disponível no portal do ‘Congreso de Los Diputados’ em 
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas Consulta efetuada em 05.09.2022 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-185-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-185-1.PDF
https://www.congreso.es/home
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas
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decisões sobre a própria vida e tratamento, bem como ao acesso a sistemas de apoio 

à decisão que assegurem a autodeterminação sempre que necessário.» 

 

Como se referiu anteriormente as comunidades autónomas têm competência na 

matéria. Destacamos, assim, algumas dessas normas regionais. 

 
Andaluzia: ‘Decreto 77/2008: Ordenación de los servicios de Salud Mental del Servicio 

Andaluz de Salud’.47 «O objetivo deste diploma é a organização dos cuidados de saúde 

mental no seio do Serviço de Saúde da Andaluzia, que está organizado funcionalmente 

ao nível dos cuidados primários e especializados. (…) São objetivos gerais dos cuidados 

de saúde mental dentro do Serviço de Saúde Andaluz: (…) Promover a saúde mental, 

prevenção de doenças, assistência, cuidados e reabilitação de pessoas com problemas 

de saúde mental, implementando o modelo comunitário de cuidados de saúde mental, 

em conformidade com as disposições do artigo 18.2 da ‘Ley 2/1998, de 15 de junio’48, e 

de acordo com os princípios gerais de equidade, eficiência e qualidade.» 

 
Cantábria: ‘Ley 1/1996, de 14 de mayo, de Salud Mental de Cantabria’. Dispõe que «Os 

cuidados psiquiátricos e a saúde mental, que são da responsabilidade do Conselho 

Regional da Cantábria, estão integrados no Departamento Regional da Saúde, 

Consumo e Bem-Estar Social, que os levará a cabo através do Serviço Regional de 

Saúde Mental da Cantábria. (…) O Serviço de Saúde Mental do Conselho Regional de 

Cantábria desenvolverá as competências de gestão, planeamento, coordenação e 

avaliação do Plano Regional de Saúde Mental e Cuidados Psiquiátricos em colaboração 

com as diferentes Administrações Públicas com competências neste campo, e assumirá 

a gestão dos recursos fornecidos pelo Conselho Regional de Cantábria neste campo. 

(…) elaborará um plano regional de cuidados de saúde mental com o qual todos os 

serviços psiquiátricos e de cuidados de saúde mental estarão em conformidade, de 

acordo com o mapa de saúde da Cantábria e conforme ao relatório da Comissão 

Ministerial para a Reforma Psiquiátrica e com a Lei Geral da Saúde.»49 

 
47 Informação disponível no portal da ‘Junta de Andalucía’, na ligação sspa.juntadeandalucia.es, 
em https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/vista-
normativa?field_tags_target_id%5B51%5D=51&field_tags_target_id%5B46%5D=46&field_tags
_target_id%5B55%5D=55#filtrosactivos=51,46,55 Consulta efetuada em 06.09.2022 
48 Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía 
49 Tradução não oficial 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-sas_normativa_mediafile/2019/D77_2008.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-sas_normativa_mediafile/2019/D77_2008.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-18720-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/1996/05/14/1/con
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/salud-mental
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/vista-normativa?field_tags_target_id%5B51%5D=51&field_tags_target_id%5B46%5D=46&field_tags_target_id%5B55%5D=55#filtrosactivos=51,46,55
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/vista-normativa?field_tags_target_id%5B51%5D=51&field_tags_target_id%5B46%5D=46&field_tags_target_id%5B55%5D=55#filtrosactivos=51,46,55
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/vista-normativa?field_tags_target_id%5B51%5D=51&field_tags_target_id%5B46%5D=46&field_tags_target_id%5B55%5D=55#filtrosactivos=51,46,55
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Comunidade Valenciana. Nesta região não há uma norma específica sobre saúde 

mental. Vigoram as leis emitidas pelo governo e alguns diplomas regionais de aplicação 

das normas gerais. Veja-se esta ligação50. Destacamos, porém, a ‘Estrategia de salud 

Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020’. Esta «consolida o modelo de cuidados 

comunitários e orienta a organização de serviços e cuidados a partir do paradigma do 

modelo de recuperação. A visão ampla que propõe para a compreensão da saúde 

mental e dos cuidados às pessoas afetadas envolve a convergência de muitos pontos 

de vista, a sinergia de diferentes campos, disciplinas e tecnologias, propondo a 

integração dos cuidados como objetivo de melhoria permanente, a integração entre os 

diferentes serviços e níveis de cuidados na rede de saúde e entre os sistemas de saúde, 

sociais, educativos, laborais e judiciais»51. 

 

Nas Ilhas Baleares, o diploma regulador é o ‘Decreto 99/2002, de 19 de julio, de 

ordenación de la atención a la salud mental en la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares’.52 No artigo 2.º do diploma, relativo aos princípios gerais prevê-se que «os 

cuidados de saúde mental para a população das Ilhas Baleares serão realizados de uma 

forma que seja integrada no sistema de saúde como um todo e serão organizados de 

forma a atingir toda a população com garantias de equidade e acessibilidade. Os 

programas de prevenção, promoção, cuidados e reabilitação, bem como de formação, 

ensino e investigação constituirão um todo homogéneo sob o princípio da continuidade 

dos cuidados e de acordo com os critérios do Plano de Saúde e do plano autónomo de 

saúde mental, em coordenação com as ações previstas no plano social e de saúde e no 

plano de luta contra a droga, principalmente»53. 

 

No sítio Internet do Ministério da Saúde espanhol encontra-se disponível o seguinte 

documento, um pouco datado, relativo à organização dos serviços de saúde mental no 

 
50  Informação disponível no portal https://www.san.gva.es/ (Generalitat Valenciana) em 
https://www.san.gva.es/web/dgas/normativa;jsessionid=968F034E985B157D3D4E5AAD18227
A60.appli7_node2 Consulta efetuada em 06.09.2022 
51 Tradução não oficial 
52 Informação disponível no portal do ‘Servicio de Salud de las Islas Baleares’, do Governo 
Regional, em https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/normativa-de-asistencia-
sanitaria/normativa-sobre-prestaciones-sanitarias/2342-normativa-sobre-salud-mental Consulta 
efetuada em 06.09.2022 
53 Tradução não oficial 

https://www.san.gva.es/web/dgas/normativa;jsessionid=968F034E985B157D3D4E5AAD18227A60.appli7_node2
https://www.san.gva.es/web/dgas/estrategia-de-salut-mental
https://www.san.gva.es/web/dgas/estrategia-de-salut-mental
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_992002_de_dia_19_de_juliol_dordenacio_de_latencio_a_la_salut_mental_a_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears_-59423/
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_992002_de_dia_19_de_juliol_dordenacio_de_latencio_a_la_salut_mental_a_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears_-59423/
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_992002_de_dia_19_de_juliol_dordenacio_de_latencio_a_la_salut_mental_a_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears_-59423/
https://www.san.gva.es/
https://www.san.gva.es/web/dgas/normativa;jsessionid=968F034E985B157D3D4E5AAD18227A60.appli7_node2
https://www.san.gva.es/web/dgas/normativa;jsessionid=968F034E985B157D3D4E5AAD18227A60.appli7_node2
https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/normativa-de-asistencia-sanitaria/normativa-sobre-prestaciones-sanitarias/2342-normativa-sobre-salud-mental
https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/normativa-de-asistencia-sanitaria/normativa-sobre-prestaciones-sanitarias/2342-normativa-sobre-salud-mental
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âmbito do Serviço Nacional de Saúde: Organización de Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud (2009).54 

 

Por fim deixamos uma ligação a um relatório produzido por uma organização sem fins 

lucrativos de interesse social que foi criada em 1983 e que, atualmente, é composta por 

18 federações regionais e associações uni provinciais. Trata-se do “Informe sobre el 

estado de los derechos humanos en salud mental: 2021”; documento preparado pelo 

‘Comité de defensa de derechos humanos de Confederación Salud Mental España’ 

(comissão de defesa dos direitos humanos da confederação espanhola de saúde 

mental).  

 

IRLANDA 
O ‘Mental Health Act 2001’55 tornou-se lei a 1 de novembro de 2002. Um dos seus 

objetivos era a melhoria na qualidade dos cuidados prestados às pessoas nos Serviços 

de Saúde Mental. 

 

A Lei da Saúde Mental diz que ao se tomar uma decisão relacionada com os cuidados 

ou tratamento de uma pessoa, o melhor interesse da pessoa será a coisa mais 

importante a considerar. Serão tidos em conta os interesses de outras pessoas que 

possam estar em risco de sofrer danos graves se a decisão não for tomada. Diz também 

que será dada a devida atenção à necessidade de respeitar o direito da pessoa à 

dignidade, integridade física, privacidade e autonomia. A autonomia é um conceito 

importante nos cuidados de saúde. Diz respeito a fazer tudo o que estiver ao seu alcance 

para garantir que a pessoa possa fazer escolhas pessoais sobre o seu tratamento e é 

frequentemente referido como consentimento. 

 

O direito de uma pessoa à informação é protegido por esta lei e o seu direito à 

informação é vital quando existem propostas em relação à detenção involuntária de uma 

pessoa. Têm direito à informação sobre: detenção involuntária de uma pessoa; o seu 

 
54  Informação disponível no portal do ‘Ministero de Sanidad’, em 
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/mapDocs.htm#s
aludMental Consulta efetuada em 06.09.2022 
55  Diploma consolidado retirado do portal oficial https://www.irishstatutebook.ie. Todas as 
ligações eletrónicas a referências legislativas relativas a Irlanda são feitas para o referido portal. 
Consulta efetuada em 06.09.2022 

https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/Salud_Mental_2009.pdf
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/Salud_Mental_2009.pdf
https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Derechos-Humanos-Salud-Mental-2021.pdf
https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Derechos-Humanos-Salud-Mental-2021.pdf
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/25/enacted/en/html
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/mapDocs.htm#saludMental
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/mapDocs.htm#saludMental
https://www.irishstatutebook.ie/
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tratamento; ordens de admissão; antes de ser tomada qualquer decisão que afete uma 

pessoa, deve ser dada a devida consideração a quaisquer representações feitas pela 

pessoa, ou em seu nome; a pessoa tem o direito de ser informada do direito a um exame 

médico independente por um psiquiatra consultor e a uma revisão por um Tribunal de 

Saúde Mental independente; qualquer pessoa que seja objeto de uma revisão tem 

direito a ser legalmente representada. 

 

A Lei da Saúde Mental exige que sejam prestados elevados padrões de cuidados às 

pessoas que utilizam os Serviços de Saúde Mental. Foi criada uma organização 

denominada Comissão de Saúde Mental para garantir que os serviços sejam de bom 

nível e tomem decisões justas. 

 

A ‘Mental Health Commission’56 (MHC) [Comissão de Saúde Mental] foi criada em Abril 

de 2002. O seu trabalho é promover, encorajar e fomentar o estabelecimento e 

manutenção de padrões elevados e de boas práticas na prestação de serviços de saúde 

mental. Também protege o interesse de qualquer pessoa admitida involuntariamente 

num Centro Aprovado. 

 

O objetivo do ‘Mental Health Engagement and Recovery Office’57 (MHER) é apoiar o 

desenvolvimento e a condução de programas centrais de melhoria dos serviços de 

saúde mental.  

 

O consentimento de um paciente é necessário para o tratamento, exceto quando, na 

opinião do psiquiatra consultor responsável pelos cuidados e tratamento do paciente, o 

tratamento for necessário para salvaguardar a vida do paciente, para restaurar a sua 

saúde, para aliviar o seu estado, ou para aliviar o seu sofrimento, e em virtude da sua 

perturbação mental o paciente em causa for incapaz de dar tal consentimento. (artigo 

57 Mental Health Act) 

 

 
56 Informação disponível no portal da ‘Mental Health Commission’ em https://www.mhcirl.ie/about 
Consulta efetuada em 06.09.2022 
57  Informação disponível no portal do Irish Health Service em 
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/mental-health-engagement-and-
recovery/ Consulta efetuada em 06.09.2022  

https://www.mhcirl.ie/
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/mental-health-engagement-and-recovery/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/25/section/57/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/25/section/57/enacted/en/html
https://www.mhcirl.ie/about
https://www.hse.ie/eng/
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/mental-health-engagement-and-recovery/
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/mental-health-engagement-and-recovery/
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Os denominados “Centros Aprovados” estão definidos na Parte 5 do Mental Health Act, 

e entende-se por "centro" um hospital ou outro centro de internamento para os cuidados 

e tratamento de pessoas que sofrem de doença mental ou distúrbios mentais; "o 

Registo" significa o Registo de Centros Aprovados e as palavras devem ser 

interpretadas em conformidade. 

 

O Governo irlandês aprovou o seguinte documento: “Implementation Plan 2022–2024, 

Sharing the Vision - A Mental Health Policy for Everyone”58. A ‘Ministra da Saúde Mental 

e dos Idosos’ diz a propósito do mesmo: «A publicação de (Partilhar a Visão - Uma 

Política de Saúde Mental para Todos), em junho de 2020, anunciava uma nova fase na 

prestação de serviços de saúde mental na Irlanda. Publicada no meio da incerteza 

criada pela COVID-19, Sharing the Vision, não só proporciona um quadro coeso para a 

reforma do nosso sistema de saúde mental durante a próxima década, mas também 

representa uma oportunidade de aproveitar a inovação que caracterizou a resposta à 

COVID-19 em todos os serviços de saúde mental, tanto os prestados pelo HSE como 

pelo sector voluntário e comunitário.» 

 

No sumário de apresentação consta que «Este primeiro Plano de Implementação 

delineia um programa de trabalho para os próximos três anos, de 2022 a 2024, com o 

objetivo de cumprir as recomendações ‘Sharing the Vision’ (StV). O plano incorpora a 

visão, valores e princípios de StV e está, tal como o documento político, estruturado em 

torno de quatro domínios; i) Promoção, Prevenção e Intervenção Precoce; ii) Acesso 

aos Serviços, Coordenação e Continuidade dos Cuidados; iii) Inclusão Social e vi) 

Responsabilização e Melhoria Contínua. Para cada uma das 100 recomendações do 

StV, é delineado um plano de entrega, incluindo o que é alcançado, as entradas e 

marcos necessários, e os resultados esperados». 

 

E ainda este esclarecimento na ‘Policy Context’: «Sharing the Vision (StV) é o sucessor 

de A Vision for Change (AVfC), que foi publicado em 2006. AVfC foi reconhecida como 

uma política progressiva para a saúde mental na Irlanda, fornecendo um plano para a 

construção de recursos de saúde mental em termos de pessoal e infra-estruturas 

 
58  Informação disponível no portal do Governo – ‘Department of Health’, em 
https://assets.gov.ie/219435/7a8c78e1-98ad-4542-9a61-a13195a727d6.pdf Consulta efetuada 
em 07.09.2022  

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/25/enacted/en/print#sec62
https://assets.gov.ie/219435/7a8c78e1-98ad-4542-9a61-a13195a727d6.pdf
https://assets.gov.ie/219435/7a8c78e1-98ad-4542-9a61-a13195a727d6.pdf
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-health/
https://assets.gov.ie/219435/7a8c78e1-98ad-4542-9a61-a13195a727d6.pdf


 
 
 

 
Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV)  

Comissão de Saúde (9.ª) 

 

 
29 

através de serviços especializados de saúde mental. Muitas mudanças e melhorias 

significativas tiveram lugar ao longo da vida da AVfC. O período de implementação de 

dez anos da AVfC terminou em 2016.» 

 

ITÁLIA 
Em Itália tem de se começar por referir a “Lei ‘Basaglia’”, a ‘Legge 180 13 maggio 

1978” 59, com o titulo de “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” 

(Avaliações e tratamentos de saúde voluntários e obrigatórios), que é uma das leis 

sanitárias que mais revolucionou a saúde dos italianos. A lei estabelece que todo o 

tratamento médico é voluntário (reafirmando assim fortemente o artigo 32.º da 

Constituição Italiana)60. 

 

O tratamento não voluntário, conhecido como ‘tratamento sanitário obrigatório’, e, 

portanto, a prestação de cuidados em condições de hospitalização, pode ter lugar na 

presença destes três elementos: alterações psíquicas tais como a necessidade de 

intervenção terapêutica urgente; a não aceitação do tratamento pela pessoa doente; 

ausência de condições e circunstâncias que permitam medidas médicas não 

hospitalares oportunas e apropriadas. 

 

O diploma também regula o direito do paciente à sua proteção, indicando prazos e 

autoridades de referência para impedir o tratamento. Como resultado da lei, os 

manicómios foram definitivamente fechados, estabelecendo a eliminação gradual dos 

hospitais psiquiátricos e abrindo caminho para uma revolução no campo da saúde 

mental: não mais restritiva, mas integradora no que diz respeito à sociedade e 

reabilitadora em relação à pessoa doente. 

 

A reforma psiquiátrica, implementada pela Legge 13 maggio 1978, n. 180 e 

posteriormente definida pela Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio 

 
59 Diploma consolidado retirado do portal oficial www.normattiva.it . Todas as ligações eletrónicas 
a referências legislativas relativas a Itália são feitas para o referido portal. Consulta efetuada em 
06.09.2022 
60 “A República protege a saúde como um direito fundamental do indivíduo e do interesse da 
comunidade, e garante um tratamento gratuito para os indigentes. Ninguém pode ser obrigado a 
submeter-se a qualquer tratamento de saúde específico, exceto por disposição legal. A lei não 
pode em caso algum violar os limites impostos pelo respeito pela pessoa humana". (tradução 
não oficial) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180!vig=2022-09-06
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180!vig=2022-09-06
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig=2022-09-06
http://www.normattiva.it/
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sanitario nazionale" (Criação do Serviço Nacional de Saúde), sancionou a nível jurídico 

as mudanças ocorridas na abordagem das doenças mentais, na sequência de 

conhecimentos científicos adquiridos, tanto no campo da compreensão psicodinâmica, 

como no campo da psicobiologia, com o desenvolvimento de drogas psicotrópicas com 

ações cada vez mais direcionadas. 

 

Estas aquisições alteraram decisivamente as categorias de diagnóstico e a própria 

evolução dos vários quadros clínicos, com um aumento significativo da recuperabilidade 

social através de intervenções de reabilitação específicas. Pode dizer-se que a lei de 

reforma prosseguia três objetivos fundamentais: descriminalizar as doenças mentais e 

regulamentar o tratamento sanitário obrigatório (TSO), num quadro de proteção dos 

direitos do doente, bem como da comunidade; encorajar, com o encerramento dos 

hospitais psiquiátricos, a reabilitação social, desincentivando a natureza crónica do 

internamento em manicómios; sugerir um modelo de cuidado alargado no território, 

facilmente acessível aos utilizadores e baseado na interação interdisciplinar de várias 

figuras profissionais e intervenções integradas. 

 

Com a promulgação do ‘Progetto Obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-199661"’ , 

o processo de reforma foi reativado. O “projeto-objectivo” identificava quatro questões 

principais que precisavam de ser abordadas a fim de sustentar o sector dos cuidados 

psiquiátricos, destinando-se à população adulta, numa base mais sólida, a fim de 

melhorar a sua qualidade global.62 

 

A ação de orientação foi ainda reforçada pelo Progetto Obiettivo "Tutela della salute 

mentale 1998-2000" (Projeto Objetivo 'Proteção da Saúde Mental 1998-2000'), que se 

 
61  Informação retirada do portal ‘Gazzetta Ufficiale’, disponível em 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=1994-04-22&atto.codiceRedazionale=094A2566 Consulta efetuada em 
06.09.2022 
62 «1. a construção de uma rede de serviços capaz de proporcionar uma intervenção integrada, 
com particular atenção à reabilitação e à gestão de crises; 2. o desenvolvimento da organização 
departamental do trabalho, dotando a rede de serviços de uma responsabilidade técnica e de 
gestão precisa capaz de garantir o funcionamento integrado e contínuo dos serviços; 3. um 
aumento das competências profissionais dos operadores para lidar com todas as patologias 
psiquiátricas, com especial atenção para as mais graves, através de intervenções diversificadas 
envolvendo a participação de vários actores, incluindo membros da família; 4. a superação 
definitiva do hospital psiquiátrico através da implementação de programas destinados ao 
realojamento de doentes internados.» 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-04-22&atto.codiceRedazionale=094A2566
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-04-22&atto.codiceRedazionale=094A2566
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-04-22&atto.codiceRedazionale=094A2566
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caracteriza operacionalmente por indicações precisas sobre a 'missão' dos 

departamentos de saúde mental, os objetivos de saúde e as intervenções a serem 

implementadas como prioridade. No planeamento de atividades para combater a 

propagação de perturbações mentais, os serviços de saúde mental, sem negligenciar a 

procura de perturbações mentais médias a ligeiras, devem, durante o período de três 

anos, dar prioridade às intervenções de prevenção, tratamento e reabilitação de 

perturbações mentais graves, das quais podem surgir deficiências que comprometam a 

autonomia e o exercício dos direitos de cidadania, com um elevado risco de cronicidade 

e marginalização social. 

Plano Nacional de Saúde 2006-2008. A contribuição do programa está contida nas 

linhas gerais do Plano Nacional de Saúde 2006-2008 no Cap. 5.4 - La tutela della Salute 

Mentale63 (Capítulo 5.4 - Protecção da Saúde Mental). 

 

O ‘Piano di azioni nazionale per la salute mentale’, (PANSM) 64   foi aprovado na 

Conferência Unificada com o acordo n.º 4 de 24 de Janeiro de 2013. É elaborado pelo 

Ministério da Saúde em cooperação com o Grupo Técnico Inter-regional de Saúde 

Mental (GISM) da Conferência das Regiões, define os objetivos de saúde para a 

população, as ações e atores necessários para os alcançar, bem como os critérios e 

indicadores para o acompanhamento e avaliação. 

 

Desta estratégia geral derivam uma série de outros documentos operacionais que 

ajudam a promover uma maior adequação e eficácia das intervenções então 

implementadas pelas Regiões, que são os titulares da organização dos cuidados. 

‘Le strutture Residenziali Psichiatriche in età adulta’ (Instalações residenciais 

psiquiátricas em idade adulta), um documento aprovado na Conferência Unificada com 

o acordo nº 116 de 17 de Outubro de 2013. Um dos objetivos do PANSM é abordar a 

questão dos cuidados residenciais psiquiátricos, propondo ações específicas 

destinadas a diferenciar a oferta de cuidados residenciais por níveis de reabilitação e 

 
63  Informação disponível a páginas 73 do documento; acessível em 
https://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/316/PSN_2006_08_28_marzo.pdf 
Consulta efetuada em 06.09.2022 
64  Informação disponível no portal do Ministério da Saúde em 
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=itali
ano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni Consulta efetuada em 06.09.2022 

https://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/316/PSN_2006_08_28_marzo.pdf
https://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/316/PSN_2006_08_28_marzo.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=45421
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2460_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52750
https://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/316/PSN_2006_08_28_marzo.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni
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intensidade de cuidados, a fim de melhorar o tratamento e reduzir a não 

homogeneidade. 

 

‘Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi 

neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza’ (Intervenções residenciais e semi-

residenciais de reabilitação terapêutica para perturbações neuropsicológicas na infância 

e adolescência), documento aprovado na Conferência Unificada com o acordo n.º 138 

de 13 de novembro de 2014. O acordo visa fornecer orientações operacionais 

relativamente ao segundo objetivo indicado pelo PANSM "Existência de uma rede 

regional de instalações terapêuticas residenciais e semi-residenciais dedicadas ao 

tratamento extra-hospitalar de perturbações psiquiátricas graves na pré-adolescência e 

adolescência, em estreita integração com os serviços territoriais". 

 

‘Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i 

disturbi schizofrenici, i disturbi dell’umore e dei disturbi gravi di personalità’ (Definição 

de vias de tratamento a implementar nos departamentos de saúde mental para 

perturbações esquizofrénicas, perturbações do humor e perturbações graves da 

personalidade), documento aprovado na Conferência Unificada com o acordo n.º 137 

de 13 de novembro de 2014. O acordo propõe aprofundar certos objetivos prioritários 

dedicados à identificação de vias de tratamento para alguns grupos psicopatológicos 

graves: perturbações esquizofrénicas, perturbações do humor e perturbações graves da 

personalidade. Isto deve-se à absorção substancial de recursos que o seu tratamento 

implica, juntamente com os elevados níveis de angústia e sofrimento individual e familiar 

a eles associados. 

 

‘Linee di indirizzo per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva’ (Diretrizes para as 

perturbações neuropsiquiátricas na infância e adolescência) documento aprovado na 

Conferência Unificada com o Acordo assinado a 25 de Julho de 2019. O Acordo visa 

fornecer orientações operacionais relativamente ao primeiro objetivo indicado pelo 

PANSM no que respeita à escassez específica de camas em serviços de 

neuropsiquiatria infantil e adolescente (NPIA) que comprometem as vias de cuidados e 

induzem a crónica das perturbações: "Existência (implementação) de uma rede regional 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2462_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2462_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52752
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52752
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2461_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2461_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52751
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=52751
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4430_0_file.pdf
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integrada e abrangente de serviços para o diagnóstico, tratamento e reabilitação de 

perturbações neuropsíquicas da idade de desenvolvimento".65 

 

No ‘Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale’ (Mesa redonda de trabalho técnico 

sobre a saúde mental) tomam parte, além dos representantes do Ministério da Saúde, 

representantes das Regiões, do Istituto Superiore di Sanità (Institituto Superior de 

Saúde) e da Agenzia Italiana del Farmaco (Agência Italiana de Medicamentos), 

representantes das principais sociedades científicas da área e associações de doentes 

e familiares. 

 

O ‘Rapporto sulla salute mentale’ (Relatório sobre a saúde Mental) é uma análise a nível 

nacional dos dados recolhidos através do Sistema de Informação sobre Saúde Mental 

(SISM). O inquérito, estabelecido pelo Decreto do Ministro da Saúde de 15 de Outubro 

de 2010 66 , constitui, a nível nacional, a mais rica fonte de informação sobre as 

intervenções sanitárias e médico-sociais de assistência a adultos com problemas 

psiquiátricos e respetivas famílias. Este sistema constitui a fonte de informação a nível 

nacional e regional útil para o controlo da atividade dos serviços, da quantidade de 

serviços prestados, bem como avaliações das características dos utilizadores e dos 

padrões de tratamento. Representa também um apoio válido para as atividades de 

gestão dos Departamentos de Saúde Mental (DSM) para avaliar o grau de eficiência e 

utilização de recursos. Na página Internet do Relatório estão disponíveis os relativos 

aos anos de 2015 a 2020. 

 

Dipartimento di salute mentale 
O Departamento de Saúde Mental (DSM) é o conjunto de instalações e serviços cuja 

tarefa é encarregar-se da procura de cuidados de saúde mental, assistência e protecção 

dentro do território definido pela autoridade sanitária local (ASL). 

O DSM está equipado com os seguintes serviços: 

 
65 Toda a informação referida nos parágrafos anteriores e posteriores, relativa a documentos 
oficiais, que não legislação, está disponível no portal do ‘Ministero della Salute’, em 
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=itali
ano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni Consulta efetuada em 06.09.2022 
66  Informação disponível no portal do ‘Ministero della Salute’, em 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=
35625&page=&anno=null Consulta efetuada em 06.09.2022 

https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=5231&area=salute%20mentale&menu=azioni
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=5014&area=salute%20mentale&menu=vuoto
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=35625&page=&anno=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=35625&page=&anno=null
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=5014&area=salute%20mentale&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=4430&area=salute%20mentale&menu=azioni
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=35625&page=&anno=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=35625&page=&anno=null
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• serviços de cuidados diários: os Centros de Saúde Mental (CSM) 

• serviços semiresidenciais: os Centros de Dia (CD) 

• serviços residenciais: instalações residenciais (SR) divididas em residências 

terapêutico-reabilitativas e sócio-reabilitativas 

• serviços hospitalares: os Serviços de Diagnóstico e Tratamento Psiquiátrico 

(SPDC) e os Hospitais de Dia (DH). 

A oferta de cuidados é completada por clínicas universitárias e lares de idosos privados. 

Na página atinente à matéria, disponível no portal do Ministero della Salute pode 

encontrar-se o desenvolvimento da matéria.67 

 

No portal do ‘Ministero della Salute’ (Ministério da Saúde) está disponível uma ligação 

para a legislação atinente ao tema “Saúde Mental”.68  

 

Por fim, destacamos a ‘Legge n. 81 del 30 maggio 2014’ [Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in 

materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.] (que alterou o artigo 3.º-ter 

da Legge n. 211 del 22 dicembre 2011) traçou o caminho para a eliminação dos hospitais 

psiquiátricos (OPS). A eliminação destes previa a sua substituição, pelas regiões, por 

uma pluralidade de instalações chamadas REMS (Residências para a Execução de 

Medidas de Segurança) com um número limitado de camas, sob gestão médica e com 

atividades de segurança perimetral e vigilância externa, quando necessário. O processo 

de encerramento de todas os 6 OPS em funcionamento no país foi concluído em 

fevereiro de 2017. 

 

Organizações internacionais 

 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 

 

 
67  Informação disponível no portal do ‘Ministero della Salute’, em 
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=itali
ano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto  Consulta efetuada em 06.09.2022 
68  Informação disponível no portal do ‘Ministero della Salute’ em 
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale
%20e%20territorio&area=salute%20mentale Consulta efetuada em 06.09.2022 

https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano&area=25&btnCerca=cerca&iPageNo=3
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=salute%20mentale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-30;81!vig=2022-09-06
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=salute%20mentale
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=salute%20mentale
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Nos últimos anos, tem havido um reconhecimento crescente do papel importante que a 

saúde mental desempenha na realização dos objetivos de desenvolvimento global, 

como ilustrado pela inclusão da saúde mental nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. A depressão é uma das principais causas de deficiência. O suicídio é a 

quarta principal causa de morte entre as crianças entre os 15-29 anos de idade. Pessoas 

com condições de saúde mental graves morrem prematuramente - até duas décadas 

antes - devido a condições físicas evitáveis69. 

 

É necessário um maior investimento em todas as frentes: para a consciencialização da 

saúde mental a fim de aumentar a compreensão e reduzir o estigma; para os esforços 

em aumentar o acesso a cuidados de saúde mental de qualidade e tratamentos 

eficazes; e para a investigação que identifique novos tratamentos e melhorar os 

tratamentos existentes para todas as perturbações mentais. Em 2019, a OMS lançou a 

‘Iniciativa Especial da OMS para a Saúde Mental (2019-2023): Cobertura Universal da 

Saúde Mental’ para assegurar o acesso a cuidados de saúde mental de qualidade e a 

preços acessíveis em 12 países prioritários para mais 100 milhões de pessoas. 

Em 2022, a OMS lançou o ‘Relatório Mundial sobre Saúde Mental: Transformar a Saúde 

Mental para Todos’70. 

 

Sublinhe-se ainda o ‘Comprehensive mental health action plan 2013–2020’ 71 . A 

Sexagésima Sexta Assembleia Mundial da Saúde, tendo considerado o relatório do 

Secretariado sobre o projeto de plano de ação abrangente 2013–2020, incluindo o 

Anexo, adotou o plano de ação abrangente de saúde mental 2013–2020. 

 

Em Maio de 2012, a sexagésima quinta Assembleia Mundial da Saúde adotou a 

resolução WHA65.4 sobre o peso global das perturbações mentais e a necessidade de 

uma resposta abrangente e coordenada dos sectores da saúde e sociais a nível do país. 

Solicitou ao Diretor-Geral, entre outros, que desenvolvesse um plano de ação global de 

 
69  Informação disponível no separador ‘Mental Health’ no portal da OMS, em 
https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1 Consulta efetuada em 07.09.2022 
70  Disponível em língua espanhola: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1433519/retrieve 
Consulta efetuada em 07.09.2022 
71  Informação disponível no portal da OMS 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/310981
https://apps.who.int/iris/handle/10665/310981
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240049338
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240049338
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1
https://www.who.int/health-topics/#M
https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1433519/retrieve
https://www.who.int/health-topics/#M
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-en.pdf?ua=1
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saúde mental, em consulta com os Estados Membros, abrangendo serviços, políticas, 

legislação, planos, estratégias e programas. 

 

«As ameaças globais à saúde mental estão sempre presentes. As crescentes 

desigualdades sociais e económicas, os conflitos prolongados, a violência e as 

emergências de saúde pública ameaçam o progresso no sentido da melhoria do bem-

estar. Hoje em dia, mais do que nunca, já não se trata de uma situação normal quando 

se trata de cuidados de saúde mental. Este Relatório Mundial de Saúde Mental foi 

concebido para inspirar e informar a indiscutível e urgente transformação necessária 

para assegurar uma melhor saúde mental para todos. Embora promovendo uma 

abordagem multisetorial, este relatório é particularmente dirigido aos decisores no 

sector da saúde. Estes incluem ministérios da saúde e outros parceiros do sector da 

saúde que são geralmente responsáveis pela formulação de políticas de saúde mental 

e pela prestação de sistemas e serviços de saúde mental.»72 

 

OCDE 
 
No portal da OCDE, na ligação ‘Mental Health’73 diz-se que «A doença mental pode ter 

efeitos devastadores sobre indivíduos, famílias e comunidades, com uma em cada duas 

pessoas a sofrer de uma doença mental durante a sua vida. Durante a crise da COVID-

19, a saúde mental de muitas pessoas piorou; nos piores momentos da crise, a 

prevalência de depressão e ansiedade aumentou significativamente, e até duplicou em 

alguns países.» 

E ainda que «A doença mental também pesa muito nas sociedades e economias; o peso 

económico da doença mental pode subir até 4% do PIB, e as pessoas com doença 

mental têm piores resultados em termos de educação, emprego e saúde física do que 

as pessoas com boa saúde mental.» 

 

No referido portal destacamos o seguinte relatório: ‘A New Benchmark for Mental Health 

Systems’.74 Este relatório oportuno fornece uma análise aprofundada da forma como os 

 
72 Idem. Tradução não oficial 
73  Informação disponível no portal da OCDE, em https://www.oecd.org/els/health-
systems/mental-health.htm Consulta efetuada em 07.09.2022 
74 Informação disponível no portal da OCDE, em https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-
for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm Consulta efetuada em 07.09.2022 

https://www.oecd.org/els/health-systems/mental-health.htm
https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm
https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm
https://www.oecd.org/els/health-systems/mental-health.htm
https://www.oecd.org/els/health-systems/mental-health.htm
https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm
https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm
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países estão a fornecer as políticas e serviços que são importantes para o desempenho 

do sistema de saúde mental. O relatório destaca as recentes reformas levadas a cabo 

pelos países para reforçar o desempenho da saúde mental, inclusive aumentando o 

acesso aos cuidados de saúde mental, assegurando que os utilizadores dos serviços 

assumam a liderança no planeamento e mesmo na prestação de serviços, e dando 

prioridade à integração e promoção da saúde mental. O relatório também identifica 

abordagens promissoras que os países devem prosseguir para melhor satisfazer as 

necessidades das suas populações em matéria de saúde mental. Este relatório 

estabelece um quadro para a compreensão do desempenho da saúde mental através 

de indicadores comparáveis internacionalmente, uma abordagem definida para se 

fortalecer ainda mais nos próximos anos à medida que mais dados se tornarem 

disponíveis. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 
 Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que 

baixou à Comissão de Saúde, a Petição n.º 41/VX/1.ª- «Pela saúde psicológica para 

todos e pela urgência de novos tratamentos para a depressão», que tem como única 

peticionária Sara Filipa Morais Celestino Ferreira dos Santos, a qual foi admitida em 14 

de setembro de 2022. 

 

 Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Não foram localizadas na mesma base de dados iniciativa legislativas ou petições sobre 

matéria idêntica ou conexa em legislaturas anteriores. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 
Considerando a matéria que está em causa, poderá a Comissão de Saúde proceder à 

audição, ou solicitar parecer, na fase de especialidade, ao Ministério da Saúde. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13774
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VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

ALMEIDA, José Miguel Caldas de – A saúde mental dos portugueses. Lisboa : 

Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018. 129 [3] p. ISBN 978-989-8863-64-5. 

Cota: 229/2018 

Resumo: A obra, em forma de ensaio, debruça-se em especial sobre e evolução dos 

conceitos de saúde mental e doença mental na realidade portuguesa e aborda «a 

história do progresso científico, do tratamento e da prevenção, e a síntese dos mais 

recentes conhecimentos sobre causas, diagnósticos e impactos físicos, sociais e 

humanos da doença mental, um dos principais desafios da saúde pública no século 

XXI.» 

Destaca-se a importância do capítulo VI que foca a necessidade da existência de 

políticas, planos e legislação de saúde mental em Portugal. «Porquê esta necessidade? 

Por um lado, porque o estigma e as violações dos direitos humanos, associados às 

doenças mentais, são de tal modo frequentes em todo o mundo que só com a 

implementação de legislação específica é possível defender os direitos das pessoas 

com problemas de saúde mental.» 

 

ALVES, Cláudia David – Regime jurídico do maior acompanhado e lei de saúde mental 

: que internamento?. Revista do Centro de Estudos Judiciários. Lisboa. ISSN 1645-

829X. Nº 1 (2021), p. 157-166. Cota: RP- 244. 

Resumo: A autora do artigo debruça-se sobre o artigo 148º, do Código Civil, sob a 

epígrafe «Internamento», na redação dada pela Lei nº 49/2018, de 14 de agosto. Nele 

explana que foi introduzido o regime jurídico do maior acompanhado. Nas palavras da 

autora «este internamento não é, nem pode ser, o internamento compulsivo a que se 

reporta a Lei de Saúde Mental, aprovada pela Lei n.º 36/98, de 24 de Julho. Neste texto 

procurarei distinguir os dois institutos, desde logo para que não restem dúvidas sobre a 

quem compete autorizar ou ratificar o internamento previsto no artigo 148.º, do Código 

Civil, na redacção introduzida pela Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto.» 
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FIGUEIREDO, Eduardo António da Silva ; ANTUNES, Maria João ; VÍTOR, Paula 

Távora – (R)evolução da legislação de saúde mental à luz da convenção sobre os 
direitos das pessoas com deficiência. Coimbra : Instituto Jurídico da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, 2021. 285 p. ISBN 978-989-9075-14-6. Cota: 

447/2021 

Resumo: «O estudo destina-se a analisar as principais tendências atuais ao nível da 

evolução da legislação em matéria de saúde mental - à escala global e, em especial, 

europeia -, nomeadamente à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência.» 

OLIVEIRA, Damião Alexandre Tavares – A necessidade de proteção da saúde mental 

na nova Lei de Bases da Saúde : o quadro da saúde mental portuguesa = The need for 

mental health protection in the new Healthcare Basic Law : the Portuguese mental health 

framework. E-Pública [Em linha]. Vol. 6, nº 1 (abr. 2019), p. 15-47. [Consult. 30 agosto 

2022]. Disponível na intranet da AR:<URL: < 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128130&img=

13323&save=true>. ISSN 2183-184X. 

Resumo: : «O artigo esboça o panorama da saúde mental na contemporaneidade, no 

mundo, mas designadamente no contexto português. Aponta o conceito, a abrangência, 

os principais transtornos, os custos e a crescente prevalência das doenças mentais, por 

um lado, e o tratamento jurídico da saúde mental no ordenamento jurídico português. 

Avança para os candentes debates a envolver a discussão das propostas para a revisão 

da Lei de Bases da Saúde. Conclui pela necessidade da inclusão de uma base própria 

e específica para a saúde mental na nova Lei de Bases da Saúde.» 

Ainda, no capítulo 3, é apresentada uma nota comparativa entre as Leis de Bases da 

Saúde portuguesa e espanhola. 

 

REINO UNIDO. Parliament. House of Commons Library – Mental health policy in 
England [Em linha]. Londres : House of Commons Library, 2022. [Consult. 30 agosto 

2022]. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139054&img=

27783&save=true>. 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128130&img=13323&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128130&img=13323&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139054&img=27783&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=139054&img=27783&save=true
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Resumo: O presente relatório, dividido em oito capítulos, apresenta os resultados da 

sua análise sobre a política de saúde mental inglesa. 

Inicia a sua análise com o impacto da pandemia de coronavírus na saúde mental da 

população e na resposta do Serviço Nacional de Saúde (NHS) e do governo. Abrange 

as disposições da Lei de Coronavírus de 2020, que previa mudanças temporárias na 

detenção e tratamento de pacientes sob a Lei de Saúde Mental de 1983. No seguimento 

fornece uma linha do tempo das recentes políticas de saúde mental do governo e do 

NHS na Inglaterra e os melhoramentos que o governo deverá realizar até 2020/21; 

analisa os gastos com saúde mental, incluindo a criação de um novo fundo de 

investimento local no valor de £ 2,3 biliões por ano até 2023/24. 

Na obra destacam-se os capítulos 4 e 5 que cobrem as desigualdades na saúde mental 

e as estratégias que o Governo propôs para as resolver, e descrevem as orientações 

atuais sobre o uso da força em ambientes de saúde mental, incluindo o Code of Practice 

to the Mental Health Act e as diretrizes do National Institute of Health and Care 

Excellence (NICE) e as disposições Mental Health Units (Use of Force Act) 2018, 

também conhecidas como «Seni’s Law», que entraram em vigor no final de março de 

2022. 

 

VIEIRA, Fernando ; CABRAL, A Sofia – A propósito de uma eventual revisão da lei de 

saúde mental. Julgar. Lisboa. ISSN 1646-6853. Nº 36 (set./dez. 2018), p. 175-195. 

Cota: RP- 257. 

Resumo: No presente artigo, «os autores, conscientes da importância de uma discussão 

abrangente sobre os pontos carecidos de alteração na Lei de Saúde Mental, procuraram 

auscultar a opinião de psiquiatras e de magistrados (judiciais e do Ministério Público) 

que contactam e aplicam regularmente aquele diploma. O artigo reflete as contribuições 

recebidas, debruçando-se, designadamente, sobre o conceito de anomalia psíquica, a 

passagem direta a tratamento ambulatório compulsivo, os prazos procedimentais e a 

comunicação entre entidades judiciais e hospitalares. Sinaliza, ainda, alguns pontos em 

que o sistema pode ser aperfeiçoado sem alteração legislativa, como sejam a 

uniformização de procedimentos nos hospitais e do teor das avaliações clínico-

psiquiátricas, interoperabilidade de plataformas e transmissão de elementos 

processuais relevantes aos hospitais. Aponta, também, a necessidade de algumas 
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alterações pontuais de regime, incluindo a situação dos inimputáveis com perigosidade 

com internamento por longos períodos. Por fim, conclui com a apresentação, em 

articulado, de uma proposta de alteração da Lei de Saúde Mental oriunda de reflexões 

pessoais e institucionais.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXO — QUADRO COMPARATIVO 

 

 

Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro  Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV)  
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Artigo 128.º 

Plano terapêutico e de reabilitação 

 

1- […]. 

2- […]. 

3- […]. 

4- […]. 

5-        […]. 

6 - Ao inimputável e ao imputável 

internado em estabelecimento destinado 

a inimputáveis é aplicável o disposto nas 

alíneas a) a d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 

do artigo 5.º da Lei n.º 36/98, de 24 de 

Julho. 

 

Artigo 138.º 

Competência material 

 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]: 

a) [...]; 

b) [...]; 

c) [...]; 

d) [...]; 

e) [...]; 

f) [...]; 

g) [...]; 

h) [...]: 

i) [...]; 

j) [...]; 

l) [...]; 

Artigo 128.º 

[…] 

 

1- […]. 

2- […]. 

3- […]. 

4- […]. 

5-        […]. 

6- Ao inimputável e ao imputável 

internado em estabelecimento destinado 

a inimputáveis é aplicável o disposto na 

Lei de Saúde Mental relativamente aos 

direitos das pessoas com necessidade de 

cuidados de saúde mental. 

 

Artigo 138.º 

[…] 

 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]: 

a) [...]; 

b) [...]; 

c) [...]; 

d) [...]; 

e) [...]; 

f) [...]; g) [...]; 

h) [...]: 

i) [...]; 

j) [...]; 

l) [...]; 
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m) Rever e prorrogar a medida de 

segurança de internamento de 

inimputáveis; 

n) [...]; 

o) [...]; 

p) [...]; 

q) [...]; 

r) [...]; 

s) [...]; 

t) [...]; 

u) [...]; 

v) [...]; 

x) [...]; 

z) [...]; 

aa) [...]; 

 

 

 

 

 

Artigo 171.º 

Recursos e seu efeito 

 

1 - Cabe recurso da decisão que 

determine, recuse, mantenha ou 

prorrogue o internamento e da que 

decrete a respectiva cessação. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

m) Rever a medida de segurança de 

internamento de inimputáveis;  

 

n) [...]; 

o) [...]; 

p) [...]; 

q) [...]; 

r) [...]; 

s) [...]; 

t) [...]; 

u) [...]; 

v) [...]; 

x) [...]; 

z) [...]; 

aa) [...]; 

bb) Decidir sobre o tratamento 

involuntário do condenado com 

necessidade de cuidados de saúde 

mental, nos termos da lei. 

 

Artigo 171.º 

[…] 

 

1 - Cabe recurso da decisão que 

determine, recuse ou mantenha o 

internamento e da que decrete a 

respetiva cessação. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV) 
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Artigo 2.º 

Definição e conteúdo do documento 

1 - As diretivas antecipadas de vontade, 

designadamente sob a forma de 

testamento vital, são o documento 

unilateral e livremente revogável a 

qualquer momento pelo próprio, no qual 

uma pessoa maior de idade e capaz, que 

não se encontre interdita ou inabilitada 

por anomalia psíquica, manifesta 

antecipadamente a sua vontade 

consciente, livre e esclarecida, no que 

concerne aos cuidados de saúde que 

deseja receber, ou não deseja receber, 

no caso de, por qualquer razão, se 

encontrar incapaz de expressar a sua 

vontade pessoal e autonomamente. 

 

Artigo 2.º 

[…] 

1 - As diretivas antecipadas de 

vontade, designadamente sob a forma de 

testamento vital, são o documento 

unilateral e livremente revogável a 

qualquer momento pelo próprio, no qual 

uma pessoa maior de idade e capaz 

manifesta antecipadamente a sua 

vontade consciente, livre e esclarecida no 

que concerne aos cuidados de saúde que 

deseja receber ou não deseja receber, no 

caso de, por qualquer razão, se encontrar 

incapaz de expressar a sua vontade 

pessoal e autonomamente. 

 
Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto 

 
Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV) 

 



 
 
 

 
Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV)  

Comissão de Saúde (9.ª) 

 

 
45 

Artigo 114.º 

Competência 

 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 -       […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

l) Rever e prorrogar a medida de 

segurança de internamento de 

inimputáveis; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) […]; 

r) […]; 

s) […]; 

t) […]; 

u) […]; 

v) […]; 

 

Artigo 114.º 

[…] 

 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

l) Rever a medida de segurança de 

internamento de inimputáveis; 

 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) […]; 

r) […]; 

s) […]; 

t) […]; 

u) […]; 

v) […]; 

w) […]; 
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w) […]; 

x) […]; 

 

 

x) […]; 

y) Decidir sobre o tratamento 

involuntário do condenado com 

necessidade de cuidados de saúde 

mental, nos termos da lei. 

 

 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 
setembro 

 

Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV) 
 

 

Artigo 93.º 

(Revisão da situação do internado) 

 

1- […]. 

2 - A apreciação é obrigatória, 

independentemente de alegação, 

decorridos 3 anos sobre o início do 

internamento e 2 sobre a decisão que o 

tenha mantido. 

3 - […]. 

 

Artigo 96.º 

Reexame da medida de internamento 

 

1 - Não pode iniciar-se a execução da 

medida de segurança de internamento, 

decorridos 2 anos ou mais sobre a 

decisão que a tiver decretado, sem que 

seja apreciada a subsistência dos 

pressupostos que fundamentaram a sua 

aplicação. 

2 – […] 

Artigo 93.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A apreciação é obrigatória, 

independentemente de requerimento, 

decorrido 1 ano sobre o início do 

internamento ou sobre a decisão que o 

tiver mantido. 

3 - […]. 

 

Artigo 96.º 

[…] 

 

1 - Não pode iniciar-se a execução da 

medida de segurança de internamento, 

decorrido 1 ano ou mais sobre a decisão 

que a tiver decretado, sem que seja 

apreciada a subsistência dos 

pressupostos que fundamentaram a sua 

aplicação. 

2 - […]. 
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Artigo 142.º 

Interrupção da gravidez não punível 

 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - No caso de a mulher grávida ser 

menor de 16 anos ou psiquicamente 

incapaz, respectiva e sucessivamente, 

conforme os casos, o consentimento é 

prestado pelo representante legal, por 

ascendente ou descendente ou, na sua 

falta, por quaisquer parentes da linha 

colateral. 

6 - Se não for possível obter o 

consentimento nos termos dos números 

anteriores e a efectivação da interrupção 

da gravidez se revestir de urgência, o 

médico decide em consciência face à 

situação, socorrendo-se, sempre que 

possível, do parecer de outro ou outros 

médicos. 

7 - Para efeitos do disposto no presente 

artigo, o número de semanas de gravidez 

é comprovado ecograficamente ou por 

outro meio adequado de acordo com as 

leges artis. 

 

 

 

 

Artigo 142.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - No caso de a mulher grávida ser 

menor de 16 anos, o consentimento é 

prestado pelo representante legal. 

 

 

 

 

6 - Se a mulher grávida menor de 16 

anos tiver o discernimento necessário 

para se opor à decisão do representante 

legal, o consentimento é judicialmente 

suprido. 

 

 

7 - No caso de a mulher grávida não 

ter capacidade para consentir, o 

consentimento é prestado, sendo menor, 

pelo seu representante legal e, sendo 

maior, por decisão do tribunal. 

8 - [Anterior n.º 6]. 

9 - [Anterior n.º 7]. 
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Regulamento das Custas Processuais 
 

Artigo 4.º 

Isenções 

 

1 - […] 

2 - Ficam também isentos: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

 

 

 

 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV) 
 
 

Artigo 4.º 

[…] 

 

1 - […] 

2 - […]:  

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) Os processos de tratamento 

involuntário de pessoas com 

necessidade de cuidados de saúde 

mental. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 
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Decreto-Lei n.º 70/2019, de 24 de maio 
 

 

 

  Artigo 9.º 

Estatuto jurídico do internado 

 

1 - […]. 

2 - Em especial, são garantidos ao 

internado os direitos previstos no artigo 

7.º do Código, bem como os direitos 

garantidos aos internados em regime de 

internamento compulsivo pelos artigos 

5.º e 11.º da Lei n.º 36/98, de 24 de julho, 

na sua redação atual. 

3 - O internado tem os deveres previstos 

no artigo 8.º do Código, bem como o 

previsto no n.º 3 do artigo 11.º da Lei n.º 

36/98, de 24 de julho, na sua redação 

atual. 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de 
dezembro 
 

 

Artigo 7.º 

Competências e composição do 

Conselho Nacional de Saúde Mental 

 

1 - […]. 

Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV) 
 

 

 

Artigo 9.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Em especial, são garantidos ao 

internado os direitos previstos no artigo 

7.º do Código, bem como os direitos 

legalmente reconhecidos à pessoa com 

necessidade de cuidados de saúde 

mental. 

3 - O internado tem os deveres 

previstos no artigo 8.º do Código, bem 

como os deveres legalmente previstos 

para as pessoas com necessidade de 

cuidados de saúde mental. 

 

 

 

Proposta de Lei n.º 24/XV/1.ª (GOV) 
 

 

 

Artigo 7.º 

[…] 

 

1 - […]. 
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2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

l) […]; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) […]; 

r) […]; 

s) […]; 

t) […]; 

u) […]; 

v) […]; 

w) […]; 

x) […]; 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

l) […]; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) […]; 

r) […]; 

s) […]; 

t) […]; 

u) […]; 

v) […]; 

w) […]; 

x) […]; 
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y) […]; 

z) […]; 

aa) O presidente da Comissão para 

Acompanhamento da Execução do 

Regime Jurídico do Internamento 

Compulsivo. 

3 - […]. 

y) […]; 

z) […]; 

aa) O presidente da comissão para o 

acompanhamento da execução do 

regime jurídico do tratamento 

involuntário. 

3 - […]. 
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