
 

» Despacho n.º 1490/2017, de 14 de fevereiro 

Determina que a Direção-Geral da Saúde (DGS) deve proceder até 30 de abril de 2017, à avaliação 

da implementação do Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM) 2007-2016, de forma a definir 

estratégia ou dar continuidade, até 31 de maio de 2017, para a atualização do PNSM para o período 

2017-2020 
 

» Portaria n.º 68/2017, de 16 de fevereiro 

Altera a Portaria n.º 149/2011, de 8 de abril, que estabelece a coordenação nacional, regional e local 

das unidades e equipas prestadoras de cuidados continuados integrados de saúde mental (CCISM), 

bem como as condições de organização e funcionamento das unidades e equipas prestadoras de 

CCISM para a população adulta e para a infância e adolescência  

 

» Despacho Normativo n.º 14-A/2015, de 29 de julho 

Define as condições em que a comparticipação da segurança social é atribuída aos utentes pela 

prestação dos cuidados de apoio social, no âmbito dos cuidados continuados integrados de saúde 

mental. 

 
 

» Portaria n.º 149/2011, de 8 de abril 
Estabelece a coordenação nacional, regional e local das unidades e equipas prestadoras de cuidados 

continuados integrados de saúde mental 
 

 

» Decreto de Lei 22/2011, de 10 de fevereiro  
Clarifica os termos da responsabilidade civil das unidades, equipas e pessoal da rede de cuidados 

continuados integrados de saúde mental e altera (primeira alteração) e procede à republicação do 

Decreto-Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, e altera (terceira alteração) o Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de 

Fevereiro. 

 

» Decreto-Lei n.º 304/2009, de 22 de outubro 

Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro, que estabelece os princípios 

orientadores da organização, gestão e avaliação dos serviços de saúde mental  

» Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2008, de 6 de março 
Aprova o Plano Nacional de Saúde Mental (2007-2016) 

» Lei n.º 36/98, de 24 de julho 
Lei de Saúde Mental 
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