
 

 

 

 
  

Exmo. Senhor 
Chefe de Redação e Serviço de Agenda 

  

Assunto: Alargamento da resposta na Saúde 
Mental na Região de Saúde do Norte 
 

O ano de 2022 conheceu vários avanços na implementação do Plano Nacional de Saúde Mental na 

Região de Saúde do Norte, entre os quais destacamos o avanço da construção de três unidades de 

internamento em hospitais gerais (Centro Hospitalar do Médio Ave, Centro Hospitalar Entre-Douro-e-

Vouga e Unidade Local de Saúde de Matosinhos), da ampliação das unidades de internamento de três 

hospitais (Centro Hospitalar Gaia/Espinho, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães e Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro) e da construção ou requalificação das unidades de 

ambulatório do Centro Hospitalar Universitário do Porto, da Unidade Local de Saúde do Nordeste, do 

Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães e do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Estes investimentos estão previstos no âmbito do PRR, tendo sido possível garantir um serviço de 

internamento adicional em relação ao inicialmente previsto que ficará localizado na Unidade Local de 

Saúde de Matosinhos. 

No âmbito do PRR está também prevista a constituição de equipas de saúde mental comunitárias. 

Desde 2021 encontram-se em funcionamento as equipas comunitárias de adultos do Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Em 2022 foram lançadas três 

novas equipas na região Norte que funcionarão nas áreas da Unidade Local de Saúde do Nordeste, no 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e na Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Todos 

os investimentos no âmbito do PRR estão a ser realizados pela Coordenação Nacional de Saúde Mental 

em estreita colaboração com a Coordenação Regional de Saúde Mental. 

Do ponto de vista da gestão de cuidados, têm sido implementadas melhorias no espaço físico da 

Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto e foi reconfigurada a rede de serviços de urgência da 

região do Minho de forma a que os cuidados sejam assegurados pelos serviços locais de saúde mental 

do Hospital de Braga, Unidade Local de Saúde do Alto Minho e Hospital Senhora da Oliveira - 

Guimarães. 

No último trimestre do ano em curso será finalizada a constituição do Conselho Regional de Saúde 

Mental e os serviços locais estão a proceder à constituição dos respetivos Conselhos Locais de 

Psiquiatria e Saúde Mental.  



 

 

Do ponto de vista da formação, está em curso a formação das equipas comunitárias de saúde mental 

bem como dos enfermeiros em contexto de urgência de Psiquiatria. 

Todos os investimentos e desenvolvimentos na área da saúde mental têm tido grande empenho e 

compromisso por parte da ARS Norte. 
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