
 

 

 
 

Ata nº 7 
 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, pelas onze horas, nas instalações 
do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, (INSA), sito 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. Aprovação das atas das reuniões de 4 e 12 de dezembro de 2018 
3. Prémio João Lobo Antunes 
4. Plano de atividades para 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 
Prof. Doutor Vítor Rodrigues - Liga Portuguesa Contra o Cancro  
Dr. Casimiro Menezes - Movimento de Utentes de Serviços Públicos - MUSP 
Prof. Doutor Miguel Viveiros Bettencourt - Ordem dos Biólogos    
Enfermeiro na Fonseca – Ordem dos Enfermeiros 
Drª Ema Paulino – (em representação da Profª Doutora Ana Paula Fonseca) 
Dr. Miguel Guimarães – Ordem dos Médicos  
Doutor Orlando Monteiro da Silva - Ordem dos Médicos Dentistas  
Prof. Doutora Alexandra Bento - Ordem dos Nutricionistas 
Prof. Doutor Telmo Baptista - Ordem dos Psicólogos  
Prof. Doutor Pedro Pita Barros - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
Prof. Doutor Alexandre Castro Caldas - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas  
Prof. Doutor Carlos Maia - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
Dr. Rui San-Bento - - Região Autónoma dos Açores 
Dr. Mário Rodrigues - Região Autónoma da Madeira 
Dra. Dina Carvalho - Comissão Permanente de Concertação Social 
Dr. Paulo Duarte - Comissão Permanente de Concertação Social 
Prof. Doutor Jorge Soares - Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
 
O Dr. Orlando Monteiro da Silva fez-se acompanhar pela Dra. Filipa Marques. Estiveram ainda presentes 
os peritos Dr. Gonçalo Figueiredo Augusto, Doutora Joana Alves e Dra. Isa Alves 
 
O Presidente do CNS deu início à sessão agradecendo a presença de todos, informando que a Sra. Ministra 
da Saúde, convidada para abrir a sessão plenária, não pode comparecer por constrangimentos de agenda. 

Explicou que a condução da reunião seria partilhada com a Vice-Presidente, uma vez que estariam em 
discussão assuntos em que não esteve presente. 

Passando às informações, lembrou a próximo encontro de 7 de fevereiro em que representantes 
portugueses e de outros países debruçar-se-iam sobre a participação dos cidadãos na Saúde, apresentando 
alguns casos e experiências. 

Referiu ainda que seria vantajoso que todos pensassem em assuntos com interesse para serem discutidos 
pelo CNS, solicitando informações ao exterior quando necessário. 

Informou ainda que o CNS estando ainda num processo de construção, considerava ser necessário garantir 
maior apoio, a nível jurídico e orçamental e que partilharia informações quando tivesse novidades. 
 
A Dra. Piedade L. Monteiro pediu a palavra para informar que o Secretário de Estado da Educação iria 
apresentar, até final de abril, um manual de boas práticas para a transição de jovens com necessidades 



 

 

 
 

educativas especiais, previsto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico 
da educação inclusiva e que gostaria de apresentar esse projeto ao CNS.   
 
Não havendo mais informações a prestar, o Presidente passou a palavra à Vice-Presidente que, após fazer 
o enquadramento das reuniões de 4 e 12 de dezembro de 2018, colocou à aprovação as respetivas atas, 
que foram aprovadas por unanimidade.  
 
Com vista à aprovação do relatório de atividades de 2018 e perante algumas sugestões e correções 
apontadas, sugeriu que até 28 de fevereiro fossem enviados os contributos a incluir no relatório. 
 
De seguida, o Prof. Doutor Henrique Barros informou que pedira ao Prof. Doutor Castro Caldas, que 
aceitara, ser o representante do CNS no júri do Prémio Lobo Antunes, à semelhança dos anos anteriores. 
 
Passando ao último ponto da agenda, o plano de atividades para 2019, o Presidente fez um apanhado do 
conjunto de competências e obrigações do CNS, mencionando que, relativamente à elaboração de um 
relatório anual sobre a saúde dos portugueses, o entendimento do CNS tem sido de o circunscrever a um 
conjunto de questões mais específicas e mais focadas e que o tema da Saúde Mental fora o escolhido para 
objeto de estudo deste ano, aprovado na última reunião. 

Considerou que com os contributos e sugestões recolhidos em plenário se poderia apresentar uma proposta 
mais elaborada e delinear o plano de atividades do CNS de 2019. 
 
Ao longo do debate, nas intervenções que se foram sucedendo, os Conselheiros felicitaram em primeiro 
lugar o Presidente, desejando o maior sucesso na função e reiterando a sua colaboração. 
 
O Doutor Orlando Monteiro da Silva considerou que o tema se cruza com outros temas e que também se 
poderia olhar sobre os sistemas de saúde em Portugal, por sua vez a Dra. Ema Paulino lembrou a 
importância dos medicamentos, enquanto indicadores de processos, sugerindo a sua inclusão no estudo a 
desenvolver com base no acesso e na utilização. 
 
O Prof. Doutor Henrique Barros considerou que que o CNS tem autonomia para decidir, não se pretendendo 
fazer uma avaliação mas olhar questões mentais no decurso da vida, em que diferentes determinantes 
atuam, procurar aspetos menos estudados que ainda não tenham respostas ou que, extravasando o seu 
âmbito restrito, se cruzam com outros  problemas como por exemplo a violência, que surge de várias 
formas, as desigualdades de rendimento, os marcadores biológicos e as relações que daí advém, até 
judicialmente. 
 
Por sua vez o Prof. Doutor Telmo Baptista considerou que com este tema, que respeita muito à psicologia, 
se poderia ir um pouco mais longe e cruzar com contextos específicos: Escola, comunidade em geral, 
locais de trabalho… olhar para  áreas de proximidade e não ficar nas intervenções individuais e nos 
indicadores típicos, como a prestação de cuidados, referindo que há uma grande evolução que aponta 
para outras direções e ainda que perturbações psicológicas como a ansiedade e a depressão tendem 
atualmente a ser encaradas numa visão mais restritiva e distanciada das valências habituais. 
 
O Prof. Doutor Castro Caldas chamou a atenção de que a demência não deve fazer parte da Saúde Mental 
nem pode ser confundida como tal, tendo um impacto social enorme sem perspetivas de melhoramento. 
Mencionou que em Portugal foi aprovada a Estratégia da Saúde na Área das Demências e a constituição de 
uma Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências e que a Assembleia da República está a 
estudar o estatuto do Cuidador, mas que ainda não está nada a ser feito para os próprios doentes. 
 
O Dr. Miguel Guimarães considerou que a Saúde Mental tem duas dimensões diferentes: a área da 
psiquiatria e a área das demências, que obrigam a abordagens diferentes. Acrescentou estar disponível 
para colaborar com o CNS, no que fosse considerado necessário. 
 
O Presidente referiu que a sua ideia seria olhar para o percurso de vida e que embora a demência possa 
ter um início muito precoce, questionou se poderia ser vista como um capítulo da Saúde Mental.  
 
O Prof. Castro Caldas confirmou que eram problemas diferentes: a demência não é o tratamento é o 
agravamento progressivo, sendo muito diferente para os cuidadores, teria que se considerar no estudo a 
elaborar um capítulo à parte. 



 

 

 
 

 
O Prof. Doutor Pita Barros por sua vez levantou a questão dos aspetos económicos, que tem que ser 
contemplada nos planos e na política de Saúde, referindo que já existem vários trabalhos feitos nessa 
ótica. 
 
A Dra. Joaquina Castelão concordou, achando necessário avaliar o custo para o doente e para o cuidador 
e os problemas associados à Saúde Mental com uma atuação transversal: social, justiça, habitação e 
custos.  

Foi ainda da opinião de que separar a Saúde Mental da Demência só com um plano de tratamento 
integrado, que atualmente é suportado pelo utente e o familiar.  

Entende que a Saúde Mental está associada a um conjunto de problemas, que embora existam planos, e 
indicadores, não estão a ser executados e que deveria haver um conjunto de profissionais que 
trabalhassem de forma articulada, nomeadamente terapeutas ocupacionais e psicólogos. Constata que as 
patologias mais pesadas têm grande estigma que é necessário corrigir, colmatar, a começar pela escola. 
A Saúde Mental grave gera desemprego, sendo necessária formação e integração e o esquema de quotas 
não funciona na prática. Os serviços de saúde mental funcionam em três grandes centros (Lisboa, Porto e 
Coimbra), mas são deficientes, existindo grandes diferenças regionais.  

Referiu ainda que no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental foi designada a Comissão Nacional de 
Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que promove a intersectorialidade 
entre a segurança social e saúde (Despacho n.º 176-D/2019, de 4 janeiro). 
 
O Prof. Doutor Jorge Soares considerou necessário fazer uma reflexão sobre a utilidade dos relatórios do 
CNS, constatando que dos três produzidos, não houve qualquer resposta ou reencaminhamento por parte 
de quem os recebeu. 

Na sua opinião um relatório muito aberto ou demasiado amplo, com recomendações gerais não produzem 
resultados. O foco deverá ser sobre saúde mental ou doença mental, colocando metas e retirando 
conclusões concretas. 
Interroga qual seria o trabalho mais útil que o CNS poderia fazer. 
 
A Profª Doutora Isabel Loureiro concordou que as recomendações devem ser objetivas com indicadores e 
metas. Apontou com reflexão importante a fazer que as conclusões do trabalho do CNS não devem ser 
traduzidas em metas concretas. 
 
A Dra. Sofia Crisóstomo sugeriu se não seria de questionar o Ministério da Saúde sobre o encaminhamento 
dado aos Estudos do CNS e que o último relatório poderia refletir-se na atuação da DGS e passar a 
mensagem de que o CNS está atento. 

Relativamente à Saúde Mental, lembrou que as organizações mundiais de saúde e também o Conselho da 
Europa se preocupam com esta temática numa perspetiva de promoção, autonomia, funcionalidade e 
envolvimento com o próprio e família. Questionou qual a política que existe em Portugal. 
 
O Dr. José Boavida considerou que todos os programas deveriam ter um capítulo sobre Saúde Mental e 
que o CNS poderia promover a responsabilização do Governo nesta matéria.  

Entende ainda que o Relatório não deveria apenas focar-se no diagnóstico, mas apresentar propostas de 
avaliação. 
 
O Prof. Doutor Henrique Barros constatou ser uma realidade de que tradicionalmente não é feita uma 
avaliação objetiva e independente dos planos, processo e resultados. Colocou a questão se o CNS teria 
capacidade para fazer essa avaliação em Saúde Mental, indo mais além das avaliações formais. 
 
Para o Prof. Doutor Pita Barros valeria a pena tentar; seria necessário pegar num plano e ver o que foi 
feito. Referiu que as recomendações gerais são fruto de serem 30 membros, pessoas de proveniências, 
saberes e sensibilidades diferentes, a analisar questões relevantes. Achou que poderiam ser mais incisivos 
na forma como lidar e que nem todos os conselheiros precisavam de subscrever todas as recomendações. 
 
O Doutor Orlando Monteiro da Silva entende que o objetivo do CNS deveria ser menos académico e mais 
político, no sentido de detetar lacunas, falhas no sistema de saúde e apontar caminhos e soluções. Pensa 
que obter consenso nestas matérias é mais inócuo e não é difícil, mas que que a regra democrática é 
sempre a votação. 



 

 

 
 

 
O Prof. Doutor Jorge Soares observou que não há discussões políticas ou académicas, há evidências e duas 
posições a tomar: de compromisso e de consenso, sendo a vantagem de o Conselho de ter muitos membros 
a de poderem dizer o que pensam, expressando opiniões diversas com várias perspetivas de análise.  
 
O Presidente entendeu que dada a natureza do próprio Conselho, deveriam estar atentos a todas as 
problemáticas da Saúde, passíveis de serem analisadas e estudadas, sempre que um conjunto de membros 
achasse que a discussão deveria ser feita. 
 
A Vice-Presidente perguntou qual o âmbito do trabalho a desenvolver: Saúde Mental ou Doença Mental, 
sendo da opinião de que não se pode fazer um trabalho sobre Saúde Mental, sem falar na prevenção, nem 
separar os problemas de saúde mental com os problemas de início de vida. 
 
De seguida o Presidente expôs a sua ideia: viver em Portugal com doença mental, contanto uma história: 
 
Numa primeira vertente: o percurso de alguém com doença mental, que se cruza com os planos existentes; 
Numa outra vertente a abordar, a Prevenção: o que fazemos para não chegar a isso? 
E uma outra, a Promoção: o que fazemos para promover a Saúde Mental 
 
Acha essencial que o trabalho final tenha ressonância e legitime questionar o que foi feito, contudo 
considerou ser um plano ambicioso, que poderia correr o risco de ser superficial 
 
Alguns conselheiros pronunciaram-se: 
 
A Dra. Joaquina Castelão achou a ideia muito interessante: viver em Portugal com doença mental, permite 
sinalizar diferentes barreiras, identificar as necessidades e as respostas.  
 
O Prof. Doutor Pita Barros acrescentou que permite apurar a organização dos serviços de saúde mental, 
abrangendo os Recursos Humanos disponíveis. 
 
O Prof. Doutor Telmo Baptista considerou o modelo narrativo uma forma interessante de organização: 
identificar o que está bem, detetar o que corre mal e quais as respostas, a nível da promoção, da 
intervenção e ou da ausência de resposta, por faixa etária e contexto (referiu o Estudo “Experiências de 
Bullying em Idade Escolar”, que trata os efeitos do bullying 40 anos depois) 
 
O Prof. Doutor Henrique Barros explicou que tinha pensado que três ou quatro conselheiros pudessem 
liderar esses aspetos e fossem agregando gente e procurando ajudas profissionais cujos contributos e 
informação 

Depois de alguma troca de impressões, constituiu-se um grupo: 

A liderar o grupo: 

Prof. Doutor Castro Caldas – Responsável pelo guião do trabalho e Capítulo da “Demência” 
Prof. Doutor Telmo Baptista  
Dra. Joaquina Castelão – Levantamento dos planos, recursos e rede cuidados continuados 
 
De Apoio, para trabalhar e apresentar a proposta 

Enfª Ana Fonseca - contributo na organização dos serviços de saúde mental e nos recursos humanos 
Ordem dos Farmacêuticos (representada nesta reunião pela Dra. Ema Paulino) contributo para a temática 
do medicamento 
Dra. Piedade L. Monteiro 
 
A Vice-Presidente colocou ainda uma questão que entendeu que tinha de ser abordada, embora não 
constasse da agenda, relativamente ao trabalho desenvolvido anteriormente que seria a discussão com os 
jovens e o seu contributo, que poderia ter lugar nas comemorações do Dia Mundial da Saúde, comemorado 
no dia 7 de abril, com a colaboração do Conselho Nacional de Educação, dando continuidade ao trabalho 
e rentabilizar o seu investimento. 
A Dra. Sofia Crisóstomo concordou com a iniciativa sugerida, em conjunto com os Conselhos Nacionais da 
Educação e da Juventude, achando que seria de perguntar à Sra. Ministra da Saúde. 



 

 

 
 

A propósito, o Prof. Doutor Jorge Soares, referiu o Relatório “A Saúde dos Adolescentes Portugueses”, 
liderado pela Professora Margarida Gaspar de Matos, no âmbito do projeto “Dream Teens”, entregue ao 
então Secretário de Estado da Saúde, Dr. Leal da Costa e o Dr. Paulo Cleto Duarte, deu a conhecer o 
Fórum dos Jovens Estudantes de Saúde, que promove a colaboração das diversas disciplinas da Saúde. 
 
O Dr. José Boavida achou que seria um complemento do relatório anterior e que se poderia abordar o 
problema da patologia nas crianças/jovens, nomeadamente com diabetes. 

A Dra. Joaquina Castelão sugeriu que o CNS também poderia fazer algo no Dia Mundial da Saúde Mental 
(10 outubro) 

Após breve debate constitui-se um pequeno Grupo: 

Dr. José Boavida, Prof. Doutora Alexandra Bento, Dr. Paulo Duarte e Prof. Doutor Miguel Viveiros. A Dra. 
Sofia Crisóstomo ofereceu-se para promover a divulgação nas associações dos doentes. 
 
O Presidente, embora achasse a atividade com os jovens interessante, alvitrou se não seria melhor agendar 
para o próximo ano, lembrando que nesta altura os calendários escolares já estarão delineados. 
 
Antes do encerramento da sessão, o Dr. Gonçalo Augusto prestou algumas informações e esclarecimentos 
referentes ao evento do dia 7 de fevereiro. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, pelas 13h00. 
  
 


