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Disposições gerais
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Outras disposições 

Artigo 190.º-A

Saúde Mental

1 – São criadas, em cada Agrupamento de Centros de Saúde, as vagas correspondentes 

aos profissionais necessários para o cumprimento dos rácios de 1 psicólogo por cada 

5000 utentes.

2 - O Governo procede ao provimento das vagas previstas no número anterior de 

acordo com o seguinte calendário:

a) Até ao final do 1º trimestre de 2021 são contratados mais 250 Psicólogos;

b) Até ao final de 2021 são contratados mais 500 Psicólogos;

c) Até final do ano de 2022 são contratados mais 1000 Psicólogos.

3 - O provimento das vagas considera-se efetuado mediante a celebração de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou contrato de trabalho 

sem termo.
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PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
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Assembleia da República, 5 de novembro de 2020

Os Deputados,

Paula Santos, João Dias, Duarte Alves, João Oliveira, António Filipe, Alma Rivera, Ana 

Mesquita, Bruno Dias, Diana Ferreira, Jerónimo de Sousa, 

Nota justificativa:

Os dados publicados pela Direção Geral de Saúde relativamente à saúde mental em 

Portugal evidenciam a necessidade de incrementar respostas na comunidade, em 

concreto nos cuidados de saúde primários.

Considerando a situação que o País atravessa, mais relevante se torna o reforço da 

capacidade de resposta nesta área.

Tendo em conta que os cuidados de saúde primários, incluindo a intervenção em meio 

escolar, são um nível privilegiado para a intervenção do Psicólogo é, por isso, 

necessário incrementar aí a capacidade de resposta.

De acordo com as estimativas que existem, o rácio de Psicólogos deveria de ser de 1 

para 5000 utentes, o que significa que para a população portuguesa serão necessários 

pelo menos 2000 psicólogos. Contudo, o número de psicólogos nos serviços públicos é 

de tal modo reduzido que nos cuidados primários existem, apenas, cerca de 250 

psicólogos em todo o país.
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