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Parecer da ANMSP ao Anteprojeto de Lei de Proteção em Emergência de Saúde Pública 

10 de junho de 2022 

 

Exmo. Senhor Primeiro-Ministro, 

Dr. António Costa, 

  

A pertinência da melhoria do enquadramento legal na resposta a emergências de saúde 

pública ficou patente durante a resposta nacional à pandemia pela COVID-19. A necessidade de 

maior clarificação deste enquadramento observou-se na determinação de medidas restritivas 

dos direitos e das liberdades, tanto de natureza geral pelo Governo, como de natureza individual 

pelas Autoridades de Saúde, de acordo com a proporcionalidade dos riscos epidemiológico, 

social e económico observados. Adicionalmente, a qualidade e efetividade das intervenções 

poderão também ter ficado comprometidos, entre outros, devido à escassez de evidência 

científica na abordagem a uma doença emergente. Assim, a Associação Nacional dos Médicos 

de Saúde Pública (ANMSP) saúda a constituição de uma Comissão Técnica para a elaboração da 

proposta deste Anteprojeto, enquanto instrumento essencial na fase de preparação para 

emergências de saúde pública, e emite infra o seu parecer como solicitado pelo Senhor Primeiro-

Ministro. 

Como referido na nota justificativa, o principal objetivo da proposta assenta no reforço da 

legitimidade democrática na determinação de medidas restritivas durante a resposta a uma 

emergência de saúde pública, conferindo à Assembleia da República um papel relevante em 

todo este período. O Anteprojeto tem uma organização em torno da atribuição de 

responsabilidades, na definição de medidas, e na importância do aconselhamento científico. 

Nesse sentido, apresentamos a nossa apreciação em três pontos: 

Atores e articulação, garantindo a melhor translação jurídica para a operação dos vários agentes 

de acordo com a tipologia da emergência de saúde pública; 

Fases da emergência, enquanto processo de enquadramento legal para a determinação de 

medidas, mantendo coerência e complementaridade dos diplomas legais que enquadram 

resposta a riscos de saúde pública; 
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Resposta à emergência, traduzindo as competências de definição e implementação de medidas 

restritivas de natureza geral e individual. 

  

Atores e articulação 

O artigo 2.º apresenta um conjunto de definições essenciais à coerência e compreensão por 

todos os atores envolvidos na preparação e resposta a emergências de saúde pública. No 

entanto, a ANMSP considera importante melhorar a definição de quarentena (“a restrição de 

atividades e/ou a separação de pessoas aparentemente saudáveis que foram expostas a um 

caso de doença transmissível durante o seu período de infeciosidade, de forma a evitar a 

eventual transmissão de doença durante o período de incubação, caso a infeção se 

desenvolva”), e adicionar as definições de período de incubação (o intervalo de tempo entre a 

invasão do organismo por um agente infecioso e o surgimento do primeiro sinal ou sintoma da 

doença em causa) e de período de infeciosidade (o tempo durante o qual um agente infecioso 

pode ser transmitido direta ou indiretamente de uma pessoa infetada para outra pessoa, de um 

animal infetado para as pessoas, ou de uma pessoa infetada para um animal). 

No artigo 3.º, o Anteprojeto começa por descrever e limitar positivamente o âmbito da sua 

aplicação, pese embora, no artigo 5.º, as definições de cooperação serem limitadas na 

abrangência dos agentes que intervêm na resposta a uma emergência de saúde pública. Talvez 

uma das maiores aprendizagens na resposta à pandemia pela COVID-19 tenha sido, 

precisamente, o papel fundamental da cooperação, colaboração e de unidade de abordagem, 

muitas vezes informais, entre os órgãos, serviços e departamentos das administrações do 

sistema de saúde, em particular as Autoridades de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde, e os 

Agentes da Proteção Civil, as forças policiais, as autarquias, entre outros. Assim, consideramos 

que deve ser melhor clarificado, ao longo do diploma, quem detém a responsabilidade pela 

determinação de medidas de saúde pública (Governo Constitucional, Regional e Local e as 

Autoridades de Saúde Nacional, Regionais e Locais), e a tipologia de medidas que cada 

responsável pode determinar, ou seja, de natureza geral (sobretudo os órgãos de soberania) e 

de natureza individual (sobretudo as Autoridades de Saúde). Enquanto as medidas de natureza 

geral podem ser justificadas pelo risco observado com base em fundamentos técnico-científicos, 

as de natureza individual, determinadas pelas Autoridades de Saúde, são também 

personalizadas com base numa avaliação de risco e diagnóstico médico de cada pessoa e do seu 
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contexto, que naturalmente devem ser consideradas enquanto ato médico, como também 

referido na nota justificativa. 

Adicionalmente, as autarquias, no quadro de transferência de competências para os 

municípios, da Lei de Bases da Proteção Civil na sua redação atual que, no Capítulo III, define a 

direção e execução da política de proteção civil, incluindo os níveis distrital e municipal, 

assumem um papel importante na prossecução da sua missão de prevenir riscos coletivos, 

atenuar os seus efeitos e proteger as pessoas e bens em perigo, pelo que maior clarificação no 

formato de colaboração destes agentes em contexto de emergência de saúde pública poderá 

ser uma mais valia. Destacamos, aliás, que na validação da legitimidade democrática aquando 

da determinação de medidas de saúde pública, as Autoridades de Saúde, ao assumirem a 

intervenção do Estado, detêm também o poder de consenso entre as várias estruturas com ação 

local, além do ato médico subjacente à sua atividade. 

No artigo 58.º, é referido o dever especial de colaboração, fazendo referência aos vários 

atores da sociedade civil. Consideramos que no ponto 3 deste artigo, apesar dos termos de 

colaboração poderem ser definidos pelo Governo, a competência não deve ser exclusiva deste 

nível, uma vez que parte essencial da organização da resposta a uma emergência surge de cada 

local e comunidade. Como lição da pandemia pela COVID-19, as Autoridades de Saúde foram 

motores de articulação entre estes atores, sendo as autarquias e freguesias também entidades 

com responsabilidade partilhada na definição dos termos de colaboração. 

 

Fases de emergência 

O Anteprojeto prevê que a natureza, duração, grau e intensidade, e efeito das medidas 

depende do risco observado, categorizado legalmente em fases de resposta à emergência. 

Assim, este Anteprojeto aplica-se a partir do momento em que o Governo, através de Resolução 

de Conselho de Ministros, declara uma emergência de saúde pública, ou seja, em que se observa 

a necessidade de implementar a fase de resposta. No entanto, deverá explicitar a coerência legal 

e a continuidade das ações previstas na fase de prevenção e preparação que antecedem a fase 

de resposta, em particular previstas na Lei n.º 81/2009, que prevê a definição e funcionamento 

do sistema de vigilância nacional de saúde pública, incluindo o acesso, proteção, segurança e 

confidencialidade dos dados. Tal como referido na nota justificativa, o Regulamento de Sanidade 
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Internacional (RSI) é um dos instrumentos orientadores deste Anteprojeto, pese embora a 

competência de vigilância epidemiológica e reporte, prevista no RSI, esteja ausente desta 

proposta. 

De acordo com a proposta de definição de fase crítica de emergência no artigo 23.º, não é 

claro, no ponto 2 deste artigo, que caso a Organização Mundial de Saúde declare uma 

Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional, esta constitua uma condição suficiente 

ou habilitante para a declaração de fase crítica de emergência de saúde pública. Tendo em conta 

a competência e forma de declaração desta fase, nomeadamente na necessidade de elementos 

técnicos e científicos disponíveis, o papel dos órgãos e serviços da administração de saúde, em 

particular a Direção-Geral da Saúde e da Autoridade de Saúde Nacional, deve ser clarificado e 

explicitado para assegurar a necessária articulação. Em relação às regiões autónomas, tal como 

previsto no ponto 3 do artigo 6.º para a declaração de uma emergência de saúde pública, não é 

clara a razão pela qual os Governos Regionais não podem declarar a fase crítica de uma 

emergência de saúde pública (mimetizando o mecanismo nacional de fiscalização pelas 

Assembleias Legislativas Regionais), ou pelo menos serem proponentes desta declaração pelo 

Governo, quando se verifique uma situação de grave risco ou de afetação das condições de 

saúde pública em particular nas regiões autónomas. Relativamente à cessação e nova 

declaração da fase crítica de emergência, não é também claro qual a razão pela qual só a 

Assembleia da República o pode voltar a fazer num período de seis meses, dado poder ser 

seguido os mesmos mecanismos de legitimação democrática descritos para a declaração pelo 

Governo em primeira instância. 

Por fim, sobre o aconselhamento científico, compreende-se a importância de regulamentar 

a constituição e atribuição de competências de um Conselho Científico que atua ao mais alto 

nível político. A sua constituição deve ser prévia à declaração de emergência, deve reunir 

regularmente, ter representantes da academia, e instituições civis e militares e profissionais de 

comunicação. Para que seja efetivo e preparado para situações de emergência deverá, também, 

ser dotado de orçamento próprio para que em articulação com outras instituições consiga 

mobilizar os recursos necessários à sua missão. No entanto, considerando em particular o ponto 

6 do artigo 43.º, deverá ser clarificada e qualificada a articulação com outros órgãos consultivos 

previstos na legislação em vigor, assim como a auscultação em particular das Autoridades de 

Saúde. O Decreto-Lei n.º 135/2013 estabelece a criação de um Conselho de Autoridades de 
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Saúde, que deverá veicular informação no apoio à tomada de decisão nacional. Por outro lado, 

o Conselho Nacional de Saúde Pública e as suas comissões, enquadrados na Lei n.º 81/2009, 

deverão ter competências de aconselhamento científico durante uma emergência de saúde 

pública, apoiando na fundamentação da necessidade de uma declaração de uma emergência de 

saúde pública, pelo Governo e desencadeando as etapas legislativas subsequentes. Entre as 

competências acometidas ao Conselho Científico, a definição e escolha das medidas de natureza 

geral devem assentar nas medidas determinadas pelo Governo, enquanto as medidas 

individuais, que resultam de investigação epidemiológica pelas Autoridades de Saúde, continuar 

a ser determinadas pela Autoridade de Saúde Nacional. De acordo com o ponto 3 do artigo 43.º, 

a definição de um prazo para avaliar a subsistência dos pressupostos da declaração da 

emergência de saúde pública e a pertinência e efeitos das medidas em vigor não deve ser 

definida neste diploma legal. Também neste caso, dependendo do agente causal da emergência 

e da sua dinâmica, poderá observar-se a necessidade de encurtar ou prolongar este período sob 

pena de comprometer a qualidade e efetividade da avaliação, gestão e comunicação de risco. 

Por fim, o acesso à informação, previsto no artigo 45.º, no que toca aos dados provenientes do 

sistema de vigilância nacional de saúde pública, deve considerar o modelo de acesso, cedência 

e segurança de dados previstos na Lei n.º 81/2009. 

 

Resposta à emergência 

Como referido na nota justificativa, compreende-se a preocupação em analisar 

juridicamente e propor o articulado, em termos de medidas e de enquadramento para a sua 

determinação, que melhor reflita a diferença entre privação e restrição dos direitos e das 

liberdades. No nosso entender, além da diferença no grau e intensidade da medida aplicada, o 

motivo e os elementos que fundamentam esse motivo também devem ser considerados, 

particularmente na justificação de quarentena. Neste caso, tal como o Anteprojeto propõe, 

todas as medidas devem ser fundamentadas, seja em parecer do Conselho Científico, seja por 

fundamento das Autoridades de Saúde. Assim, além de uma maior clarificação entre o tipo de 

medida e os seus proponentes, a proposta de redação das medidas individuais de isolamento e 

quarentena não reflete tecnicamente a flexibilidade e personalização subjacente a uma 

avaliação médica, devido à diversidade de agentes causais de uma emergência de saúde pública 

ou a evolução do conhecimento científico durante esta. 
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Assim, apesar de se reconhecer o equilíbrio necessário entre a fundamentação técnico-

científica das medidas e a proteção jurídica dos direitos dos cidadãos, as variáveis a considerar 

numa avaliação realizada pela Autoridade de Saúde não devem ser alvo de definição concreta 

em sede de diploma legal, nomeadamente o intervalo de tempo da sua aplicabilidade (tal não é 

previsto, por exemplo, no âmbito da suspensão ou limitação da atividade laboral normal de 

empresas e estabelecimentos), uma vez que este depende do agente ou fator causador da 

emergência, dos fatores determinantes e contextuais, da evolução do risco da própria pessoa, e 

da evolução do conhecimento científico. As medidas de isolamento e quarentena propostos 

partem da realidade aplicável à pandemia pela COVID-19 e aos períodos de infeciosidade e de 

incubação do vírus SARS-CoV-2, que embora sendo genericamente análogo com outros agentes 

respiratórios, não é universalmente aplicável (a título de exemplo, o período de incubação do 

vírus Ébola pode ir até aos 21 dias). Adicionalmente, uma pessoa em regime de quarentena 

encontra-se em risco superior à população geral de desenvolver doença, não sendo este risco 

limitado a determinado horário do dia, pelo que a possibilidade de interromper a separação 

física de pessoas aparentemente saudáveis que foram expostas a um caso de doença 

transmissível coloca em causa a efetividade da interrupção da disseminação da doença, que a 

medida de quarentena pretende. A necessidade de renovação de medidas de isolamento e 

quarentena podem ser validadas judicialmente, de acordo com o contexto de resposta, mas não 

devem ser limitadas legalmente, dado a sua necessidade ser técnica e cientificamente 

identificada a partir de uma avaliação médica, que ocorre em casos de exposição contínua ou 

de novo. Neste sentido, consideramos que o Anteprojeto deveria apenas criar o enquadramento 

legal para implementar medidas de isolamento e quarentena, cuja aprovação do seu articulado 

legítima que o grau e intensidade destas medidas devam ser definidos de acordo com a 

emergência de saúde pública, segundo o princípio da fundamentação e da informação, previsto 

no artigo 4.º. Adicionalmente, no âmbito da garantia dos direitos e meios de impugnação, a 

comunicação à priori de todas as determinações de isolamento e quarentena ao Ministério 

Público poderá comprometer, significativamente, a celeridade e oportunidade de intervenção. 

Tal como previsto no artigo 52.º, a ANMSP considera que será mais pertinente que qualquer 

pessoa que se sinta lesada por uma decisão pela Autoridade de Saúde, que imponha 

condicionamentos ou restrições ao exercício de direitos pessoais e de personalidade, possa 

requerer ao tribunal a apreciação da legalidade e da existência, ou subsistência, dos 

pressupostos da medida. Sobre a sujeição a métodos de controlo e diagnóstico, previsto no 
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artigo 11.º, suscita dúvidas na exequibilidade da obrigatoriedade imposta pela Autoridade de 

Saúde, no facto de se cingir a meios não invasivos de diagnóstico (definidos de forma restrita no 

anteprojeto) e de estar redigido sobretudo para as doenças transmissíveis, não contemplando 

outros agentes causais de emergências de saúde pública. 

Sobre as medidas de natureza geral, como observado durante a resposta à pandemia pela 

COVID-19, foram transferidas competências de decisão para as autarquias, assumindo estas um 

papel relevante na determinação de medidas relativa à realização de determinadas atividades 

económicas de acordo com o risco epidemiológico, pelo que deveria ser clarificada essa 

possibilidade sob parecer da Autoridade de Saúde territorialmente competente. No artigo 37.º, 

a referência a medidas socioeconómicas extraordinárias, seria importante conferir a garantia de 

prestações sociais para compensar a perda de remuneração face à determinação de isolamento 

ou quarentena, assim como garantir maior adesão a estas medidas (análogo ao previsto no 

artigo 36.º para empresas e estabelecimentos). Relativamente à circulação internacional, no 

ponto 3 do artigo 19.º, é considerada a restrição do tráfego aéreo proveniente de determinados 

países, no entanto poderá ser mencionado outras formas de transporte em que seja possível a 

mobilidade de pessoas, bens e serviços, por exemplo devido ao período de incubação dos 

agentes em causa. No ponto 5 deste artigo, apesar do Governo definir os territórios de elevado 

risco e a necessidade de quarentena das pessoas provenientes destes locais, em última 

instância, será uma Autoridade a determinar, individualmente, essa medida pelo que 

consideramos ser importante clarificar quem a poderá determinar. 

Sobre as medidas aplicáveis ao ensino, como previsto no artigo 35.º, pela natureza social 

deste contexto, consideramos que será importante considerar também a responsabilidade na 

determinação de medidas de natureza individual, nomeadamente pela Autoridade de Saúde. De 

acordo com as características da emergência de saúde pública, a comunidade escolar poderá 

ser alvo de medidas personalizadas baseadas em avaliação médica dos riscos e benefícios 

individuais e coletivos, como salvaguardado no ponto 2 deste artigo. 

Por fim, os inquéritos epidemiológicos são a materialização operacional da investigação 

epidemiológica, competência dos médicos de saúde pública e, por consequência, das 

Autoridades de Saúde. No entanto, compreende-se que em contexto de emergência, outros 

profissionais de saúde, com recurso a formação, poderão também exercer esta atividade, desde 

que cumpridos requisitos de qualidade na execução deste ato e supervisionados pelos Serviços 
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de Saúde Pública. Assim, a referência à habilitação legal para a realização de inquéritos 

epidemiológicos, traduzida no artigo 32.º, deve, em primeira instância, recomendar o reforço 

dos serviços de saúde pública com profissionais de saúde e, só depois, recorrer a pessoas que 

não são profissionais de saúde, contemplando sempre critérios de formação previamente 

estabelecidos e com recurso a supervisão no exercício desta atividade. 

  

Nota final 

Em comentário final, a ANMSP considera ser um passo importante o articulado proposto, 

pese embora ainda se observar a necessidade de melhorias significativas na sua redação de 

forma a aproximar da prática real em contexto de resposta a emergências de saúde pública. Em 

primeiro lugar, o diploma encontra-se muito centrado em doenças transmissíveis, pouco 

ajustado ou flexível a outros agentes causais de emergências como descrito no artigo 2.º, 

quando se define o que se entende por uma emergência de saúde pública. Em segundo lugar, 

deverá ser melhor clarificada a estrutura de articulação entre as várias entidades e órgãos, a 

nível nacional, regional e local, que são ativados em caso de emergência de saúde pública, assim 

como os papéis a desempenhar por cada ator. Em terceiro lugar, deverá ser considerada a 

menção aos sistemas de informação e comunicação que devem ser interoperáveis, seguros e 

adequados aos diversos tipos de emergência de saúde pública, garantido uma partilha de dados 

(prevista neste diploma), com as devidas garantias de segurança e confidencialidade.  

Sem mais a acrescentar, a ANMSP encontra-se disponível para clarificar quaisquer comentários 

e propostas apresentados, assim como para se pronunciar sobre o resultado final deste diploma 

legal. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 
P’la Direção da ANMSP, 

 
Gustato Tato Borges 

Presidente da Direção da ANMSP 


