
 
 

 

 
 

Ata nº 8 
 

Ao décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas onze horas, nas instalações 
da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), sita na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, reuniu o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), criado pelo Decreto-Lei n.º 49/2016, de 23 de agosto, de acordo com o 
previsto na Base VII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de 
novembro, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações 
2. Proposta para os termos de referência do Plano Nacional de Saúde 2020-2022 
3. Aprovação da ata da reunião de 28.01.2019 
4. Relatório de Atividades 2018 
5. Plano de Atividades 2019 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes elementos: 

Prof. Doutor Henrique Barros – Presidente do CNS 
Profª Doutora Isabel Loureiro – Vice-Presidente do CNS 
Dra. Maria da Piedade Líbano Monteiro - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger - APSA 
Dr. José Manuel Boavida - Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal - APDP 
Dra. Joaquina Castelão - Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com 
Experiência de Doença Mental – FamiliarMente 
Dra. Sofia Crisóstomo - Grupo de Activistas em Tratamentos - GAT 
Dr. Casimiro Menezes - Movimento de Utentes de Serviços Públicos - MUSP 
Prof. Doutor Miguel Viveiros Bettencourt - Ordem dos Biólogos    
Dra. Helena Farinha - Ordem dos Farmacêuticos (representação da Profª Doutora Ana Paula Martins) 

Dr. Miguel Guimarães – Ordem dos Médicos  
Prof. Doutor David Neto - Ordem dos Psicólogos  
Prof. Doutor Jorge Conde - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
Prof. Doutor Luís Carvalho - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
Dr. Rui San-Bento - Região Autónoma dos Açores 
Dr. Mário Rodrigues - Região Autónoma da Madeira 
Dr. Óscar Gaspar - Comissão Permanente de Concertação Social (representação do Dr. João Almeida Lopes) 
Dra. Sílvia Rodrigues - Comissão Permanente de Concertação Social (representação do Dr. Paulo Duarte) 

Estiveram ainda presentes os peritos Dr. Gonçalo Figueiredo Augusto, Doutora Joana Alves e Dra. Isa Alves 

O Presidente do CNS deu início à sessão com algumas informações: 

O pedido de reunião dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), no âmbito do programa 
ENESIS 2020, com um conjunto de tópicos que gostariam de discutir e ouvir o CNS. Solicitou aos 
presentes que se manifestassem se estariam interessados em participar nessa reunião e nas áreas em 
foco. 

O Dia Mundial da Saúde com evento comemorativo a realizar no dia 5 de abril, no Auditório da Estufa 
Fria. A Direção-Geral da Saúde (DGS) pediu um parecer do CNS sobre a agenda da cerimónia, no 
sentido de dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei 49/2016, de 23 de agosto. O foco do programa 
assentava nas cerimónias habituais de entrega de prémios e medalhas e o tema do Dia Mundial da 
Saúde era a Cultura Universal dos Cuidados de Saúde. 

Com vista à participação do Conselho avançou com dois tópicos para apreciação dos conselheiros:  

 A intervenção sobre a cultura universal dos serviços de saúde 

 A perspetiva do Doente 

A Profª Doutora Isabel Loureiro acrescentou que tinham pensado na hipótese de se focarem no acesso 
de grupos mais vulneráveis como os migrantes e os refugiados, acrescentando o Prof. Doutor Henrique 
Barros que sendo uma matéria particularmente sensível, Portugal tem tido uma política 
relativamente consistente em relação aos direitos humanos. 

 

 



 
 

 

 
 

Seguiram-se algumas intervenções e troca de opiniões: 

O Dr. José Boavida considerou que há outros sectores populacionais com mais dificuldade de acesso 
no interior como os doentes crónicos, doentes mentais, diabéticos e outros, que colocam problemas 
na cobertura efetiva, mais premente do que o acesso; 

A Dra. Sofia Crisóstomo mencionou que eram grupos a que o GAT estava atento, apesar das políticas 
postas em prática, mas como este ano o CNS se debruçava sobre a Saúde Mental também abrangia as 
minorias. Achou que seria interessante levar o testemunho de gente mais conhecida e abordar 
problemas como o alcoolismo, depressão ou dependência de drogas: 

Por sua vez, o Dr. Miguel Guimarães deu a conhecer o que se passa na USF da Baixa, considerando 
ser um bom exemplo a dar a conhecer, pelo número de questões que conseguem resolver com pessoas 
e culturas tão diversas. 
Salientou ainda que raramente se recorre às pessoas que sabem, que têm conhecimento, 
acrescentando que o serviço de que falou tem muitos jovens profissionais, médicos que também 
procuram melhorar o Centro de Saúde recorrendo aos testemunhos e opiniões de doentes; 

O Presidente chamou a atenção que o DMS não se restringia ao nível nacional, mas que se poderia 
fazer um cruzamento entre ambas as vertentes, indo de encontro à necessidade que as pessoas 
sentem de fazer alguma coisa. 
Considerou muito interessante a ideia do Dr. Miguel Guimarães, que ia no sentido da OMS, de mostrar 
um exemplo relevante numa população diversificada; 

A Profª Doutora Isabel Loureiro sugeriu um painel com um doente, um profissional e alguém com uma 
perspetiva política; 

A Dra. Helena Farinha lembrou que 12% da população sofre de perturbações mentais, que existem 2 
milhões de idosos, considerando necessário introduzir alterações, mesmo ao nível mais básico, e que 
era imperioso o contributo de todos os profissionais de saúde pois os doentes estavam muito perdidos 
no sistema; 

A Dra. Sílvia Rodrigues manifestou ser necessário um olhar global, não afunilar o tema, restringindo 
aos migrantes, que a cobertura universal versus nacional seria uma perspetiva interessante e dentro 
do enquadramento da comemoração falar na intervenção nacional mais alargada; 

O Prof. Doutor Miguel Viveiros concordou, referindo que o trabalho que foi feito “Gerações 
Saudáveis”, também focava em parte a questão do acesso, poderia ser altura de aprofundar mais os 
problemas graves sobre a universalidade do acesso; 

O Presidente entendeu que o CNS no próximo ano poderia conduzir nesse sentido a sua atividade para 
assinalar o DMS, o que estaria alinhado com o relatório 2019; 

O Dr. José Boavida sugeriu que se poderia abordar os problemas dessas situações, com o testemunho 
de alguém conhecido, contrapondo a uma perspetiva mais aberta e abrangente; 

A Dra. Sofia Crisóstomo achou que poderiam não se focar apenas nos migrantes e refugiados, 
deterem-se sim na USF da Baixa e na sua interação com a comunidade e como responder aos anseios 
da população; 

O Prof. Doutor David Neto alvitrou que poderiam conjugar o relatório de 2018 com o de 2019; 

O Dr. Miguel Guimarães salientou que estão inscritos utentes de 33 nacionalidades na USF da Baixa, 
que habitualmente não se dá a palavra aos doentes, que sabem a qualidade dos serviços de saúde e 
dos profissionais que aí trabalham, privilegiando uma pessoa conhecida que não tem o mesmo 
conhecimento das situações. 

Findas as intervenções dos Conselheiros, o Prof. Doutor Henrique Barros propôs que se ouvisse a USF 
da Baixa sobre a cobertura universal, achando que se poderia contar uma história de sucesso e 
também ouvir um doente dessa comunidade, preferencialmente um adolescente, indo de encontro 
ao trabalho já desenvolvido em 2018. 



 
 

 

 
 

O Dr. José Boavida propôs ainda a Filipa Maia, para prestar o testemunho de uma adolescente, 
disponibilizando-se para estabelecer o contacto.  

A Profª Doutora Isabel Loureiro sugeriu que um moderador poderia fazer o enquadramento. 

O Presidente ficou de apresentar esta proposta à DGS. 

O Dr. Miguel Guimarães ficou de disponibilizar os contatos da USF da Baixa. 

Como moderador entendeu-se que deveria ser a Dra. Graça Freitas ou o Prof. Doutor Henrique Barros. 
 
De seguida, o Presidente referiu que na última reunião fora criado um grupo de trabalho para 
preparar com mais consistência a participação do CNS nas comemorações do DMS 2020, lembrou que 
dever-se-ia ativar o grupo para apresentar em tempo útil uma proposta, que era preciso dinamizar 
os municípios e as escolas, pensar em comemorar em Lisboa e noutros locais e que seria bom na 
próxima reunião ter já uma proposta de trabalho. 

A Profª Doutora Isabel Loureiro achou que com a colaboração com as escolas e dos municípios, de 
que o Conselho já tem um representante, se poderia fazer uma proposta até setembro em que se 
conjugasse os relatórios de 2018 e 2019, para ser debatida e divulgada, tendo em atenção que o CNS 
não se poderia impor nem às escolas, nem aos municípios. 
Referiu ainda que o grupo já constituído, estava aberto a quem quisesse participar e que a reunião a 
marcar irá ser divulgada para todos. 

A Dra. Joaquina Castelão manifestou que era possível a articulação com os municípios e as regiões 
intermunicipais, que têm promovido ampla divulgação do trabalho desenvolvido. 

O Prof. Doutor Jorge Conde deu a conhecer a Rede de Promoção de saúde e Bem-Estar no Politécnico, 
uma iniciativa do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), com cerca de 
22 a 23 parceiros, de Bragança a Faro, achando que teria interesse saber o que estão a fazer que 
pudesse ser integrado no projeto do CNS, para o dia Mundial da Saúde 2020. 

O Dr. Rui San-Bento considerou a proposta do Dr. Miguel Guimarães excelente porque quem trabalha 
no terreno é quem tem o conhecimento real, sendo laboratório para outras coisas. 
Referiu que a acessibilidade dos Açores tem problemas difíceis de estruturação que estão agora a 
desenvolver na área de oncologia, referindo que o acordo do governo regional com o governo central 
acabava por ser de alguma forma perverso, podendo os doentes serem transferidos para o continente 
a custo zero. 
Referiu ainda que na área da psiquiatria era prestada assistência no serviço de urgência, mas faltavam 
respostas dos cuidados continuados na saúde mental e que gostaria que a circular da DGS, sobre 
migrantes, também fosse aplicada aos Açores. 

A Profº Doutora Isabel Loureiro lançou o repto de levar a discussão em curso para a região dos Açores, 
tendo o Dr. Rui San-Bento achado necessário organizarem-se primeiro “dentro de casa” e que gostaria 
de fazer uma reunião nos Açores. 

Seguidamente o Prof. Doutor Henrique Barros pôs a aprovação a ata da reunião anterior que foi 
aprovada por unanimidade, com a alteração solicitada pelo Dr. Miguel Guimarães. 
 
Depois o Presidente deu a conhecer a proposta e solicitação da Sra. Ministra da Saúde, de o CNS 
lançar linhas de orientação para o Plano Nacional 2020/30. 

Segundo a sua ideia cada representante de uma instituição poderia fazer uma reflexão, até meados 
de maio, e pensar quais seriam essas grandes linhas. Recolhidas e organizadas as propostas, elaborar-
se-ia uma proposta final para ser aprovada na próxima reunião. Considerou ainda que essa seria um 
ponto de partida, mas que era necessário refletir sobre qual seria o papel no CNS, acrescentando que 
poderia ter um papel importante no desenho do referido Plano. 

O Dr. Óscar Gaspar pediu a palavra, tecendo duas considerações: 
Concordando com a metodologia apresentada, manifestou ainda a necessidade de partilhar 
informação, mencionando a Convenção Nacional de Saúde 2018. 
A apresentação de uma Agenda da Saúde para a próxima Década, seria um trabalho relevante na 
ótica do consenso. 



 
 

 

 
 

Acrescentou que para o CIP – Confederação Empresarial de Portugal, o PLS tem que ter um capítulo 
dedicado ao financiamento, sendo de opinião de que deveria haver uma lei de financiamento das 
instituições, que se debruçasse sobre a prevenção e investimento dos meios do SNS na área da saúde. 

A propósito, a Dra. Sofia Crisóstomo referiu o Relatório de avaliação da OMS ao PNS 2004-2010 e o 
Relatório Health System Review - Portugal (April 2018) 

A Dra. Helena Farinha questionou se o Plano teria uma matriz e se englobava alguma avaliação 
económica, considerando que para estimar o impacto de uma ação era necessário ter um histórico.  

A propósito a Profª Doutora Isabel Loureiro referiu o trabalho de 2017 do CNS, sobre Fluxos 
Financeiros que continha tinha dados e a Dra. Sofia Crisóstomo mencionou o relatório “Retrato da 
Saúde 2018 - SNS”. 

O Dr. José Boavida sublinhou a importância de fazer o balanço do que está feito, para evitar erros 
futuros e a dificuldade e falta de acesso de dados do Ministério da Saúde, acrescentando que o 
“Observatório da Diabetes” não era publicado há 3 anos por falta de dados da ACSS, relevando esse 
poder dos organismos intermédios. 

O Dr. Óscar Gaspar lançou a questão de onde vêm os meios e como vão ser usados, rematando que 
sem dados não há avaliação nem acompanhamento. 

O Prof. Doutor Henrique Barros referiu que a avaliação do plano, obedeceria a um processo, com a 
necessária alocação de recursos, conducente aos resultados e que para responder à solicitação era 
fundamental ter acesso a essa informação. 
 
Posto a aprovação o Relatório de atividades de 2018 foi aprovado por unanimidade, feita a alteração 
na redação da nota final, já tratada na última reunião. 
 
De imediato, o Presidente abordou o Plano de Atividades 2019. Referiu que ainda não integrava 
aspetos falados na presente reunião, que tinham sido despoletados em cima da hora, que para além 
do Relatório sobre Saúde Mental, era necessário acrescentar o trabalho a desenvolver para o DMS 
2020 e o pedido da Sr. Ministra da Saúde. 

A Dra. Joaquina Castelão deu conhecimento de que o DMSM se comemorava no dia 10 de outubro, 
que poderia ter interesse o CNS manifestar-se, mas que ainda não sabia o que estava a ser preparado. 
 
Lançado o debate sobre os trabalhos em curso do relatório de 2019 de Saúde Mental, partilharam-se 
algumas reflexões: 

A Dra. Sofia Crisóstomo falou sobre a questão dos cuidadores, tendo ficado na dúvida se seria 
transversal, achando importante falar noutras perspetivas e não só nas demências, como a Saúde 
Mental na família, junto dos amigos e dos colegas por exemplo. Considerou que a Saúde Mental era 
um problema da Sociedade, sendo necessário perceber como a sociedade se relaciona com a doença; 

O Dr. Gonçalo Figueiredo Augusto explicou que o índice apresentado para elaboração do Relatório de 
Saúde Mental não estava fechado, era um ponto de partida para lançar o debate de ideias e que 
haveria com certeza mais pontos a ser focados; 

A Profª Doutora Isabel Loureiro mencionou ainda que quando se abordava a temática da organização 
não se falava só dos serviços propriamente ditos, mas também nos cuidados de saúde primários e na 
intervenção da comunidade; 

O Prof. Henrique Barros considerou também que ao falar da Saúde Mental na criança/adolescente 
enquanto doente, era relevante perceber como este lida com os outros que o rodeiam; 

A Dra. Joaquina Castelão destacou a importância dos cuidadores e que estes não podiam estar 
agregados apenas às demências, o importante a considerar era o viver e conviver com a doença 
mental. 
Por outro lado, salientou que existe muita legislação, muitas medidas que não foram postas em 
prática ou que foram descontinuadas como por exemplo, as equipas locais de Saúde Mental que foram 
desmanteladas; 



 
 

 

 
 

O Dr. José Boavida salientou o estigma que ainda acompanha a doença, sendo necessário que a Saúde 
Mental seja tratada não a nível da psiquiatria e seus especialistas, nos hospitais psiquiátricos e nos 
asilos, mas pelos médicos assistentes e os médicos de família, referindo o impacto que a Saúde Mental 
tem e ter a perceção de que está presente em qualquer doença;  

O Dr. Óscar Gaspar constatou que existe cada vez mais a preocupação da Saúde Mental pediátrica e 
da adolescência e dos problemas comportamentais e de desenvolvimento em Portugal, como tem 
sido noutros países, mas que ainda não tem havido respostas capazes e suficientes, como é o caso 
dos miúdos institucionalizados, cujo acompanhamento é muito pontual para colher resultados; 

A Dra. Piedade Líbano Monteiro reconheceu essa problemática a nível da escola e confirmou a falta 
de profissionais em nº suficiente para fazer esse acompanhamento, entendendo que o problema da 
saúde mental começava com a conceção e que era um tema que merecia reflexão a nível nacional, 
mencionando ainda que há 3 anos que se aguardavam as normas da DGS; 

O Prof. Doutor David Neto relevou a importância de colocar o foco na promoção e na prevenção da 
saúde mental; 

O Prof. Doutor Luís Carvalho acrescentou ainda que o problema se estende ao acesso ao ensino 
superior; 

A Dra. Sílvia Rodrigues perguntou ainda se a obrigatoriedade da inclusão de pessoas com deficiência 
estava contemplada e questionou como era feita a articulação e integração das pessoas com 
diferentes patologias; 

O Prof. Doutor Henrique Barros disse que para além do facto de os profissionais de saúde muitas 
vezes não saberem da existência de soluções, quando as pessoas esperam que saibam, era preciso 
entender os impactos económicos de todas essas questões; 

O Dr. Óscar Gaspar mencionou o texto no “The Guardian” de Horta Osório “Aumentar a produtividade? 
Cuide primeiro da saúde mental”, concluindo que ver bons exemplos na ótica empresarial era 
estatisticamente relevante até na produtividade empresarial; 

Por sua vez, O Prof. Doutor Miguel Viveiros manifestou a necessidade de uma articulação da Ordem 
dos Biólogos com o Conselho Nacional de Educação, a fim de encontrar pontos de contacto, porque 
era pedido apoio aos professores de biologia para problemas de saúde mental dos alunos.  
Achou ainda que os dois Ministros, da Saúde e da Educação, embora com perspetivas diferentes não 
falam muitas vezes em áreas comuns; 

O Prof. Doutor Henrique Barros achou que seria interessante promover uma reunião conjunta e, 
segundo sugestão da Dra. Sofia Crisóstomo, até com a participação do Conselho Nacional de 
Juventude. 

O Presidente ao concluir a reunião considerou que, sem detrimento do grupo constituído, seria 
proveitoso recolher contributos, circular informação para discussão e análise nas reuniões, 
enriquecendo o trabalho a desenvolver. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, pelas 13h00. 


