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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Decreto-Lei n.º 136/2013
de 7 de outubro

O Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 201/2012, de 27 de agosto, es-
tabelece o regime jurídico das medidas necessárias para 
garantir o bom estado ambiental do meio marinho até 
2020, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2008/56/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de junho de 2008, que estabelece o quadro de ação 
comunitária no domínio da política para ao meio marinho 
(Diretiva – Quadro «Estratégia Marinha»).

As alterações introduzidas pelo presente diploma decor-
rem das recomendações da Comissão Europeia, com vista 
a assegurar por via do referido Decreto-Lei n.º 108/2010, 
de 13 de outubro, a cabal transposição da Diretiva-Quadro 
«Estratégia Marinha».

Nesse sentido, é aditada a definição de convenção ma-
rinha regional e são explicitadas as obrigações do Estado 
Português em sede de reporte de informação e no domínio 
da adoção de planos de ação, sempre que o estado crítico 
do mar exija uma intervenção urgente numa região ou sub-
região marinha partilhada com outros Estados membros.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Re-
giões Autónomas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma procede à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 201/2012, de 27 de agosto, que estabelece 
o regime jurídico das medidas necessárias para garantir o 
bom estado ambiental do meio marinho até 2020, que trans-
pôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/56/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008 (diretiva-quadro «Estratégia marinha»), aditando a 
definição de convenção marinha regional e explicitando 
as obrigações do Estado Português em sede de reporte de 
informação e no domínio da adoção de planos de ação, 
sempre que o estado crítico do mar exija uma intervenção 
urgente numa região ou sub-região marinha partilhada com 
outros Estados membros.

Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro

Os artigos 3.º, 6.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 108/2010, 
de 13 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 201/2012, 
de 27 de agosto, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
[…]

[…]:

a) […]:

i) […];
ii) […];

iii) […];
iv) […];

b) «Convenção marinha regional» qualquer conven-
ção internacional ou acordo internacional e respetivos 
órgãos diretivos, estabelecidos para a proteção do meio 
marinho das regiões marinhas a que se refere o artigo 5.º, 
designadamente, a Convenção para a Proteção do Meio 
Marinho do Atlântico Nordeste;

c) [Anterior alínea b)];
d) [Anterior alínea c)].

Artigo 6.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
7 - Quando o estado do mar seja de tal modo crítico 

que exija uma ação urgente numa região ou sub-região 
marinha partilhada com outro Estado membro ou ou-
tros Estados membros deve ser adotado, nos termos 
do disposto no presente artigo e do artigo 7.º, em 
conjunto com o respetivo Estado membro ou Estados 
membros, um plano de ação que inclua a antecipação 
do início da execução dos programas de medidas e 
eventuais medidas de proteção mais rigorosas, desde 
que tal não impeça a prossecução ou a manutenção 
do bom estado ambiental noutra região ou sub-região 
marinha.

Artigo 17.º
[…]

1 - […].
2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
7 - […].
8 - Caso a gestão de uma atividade humana a nível 

comunitário ou internacional seja suscetível de ter 
impacto significativo no meio marinho, a DGRM, 
individualmente ou em conjunto com os organismos 
competentes do Estado membro ou dos Estados mem-
bros com os quais é partilhada a região ou sub-região 
marinha, informa a autoridade ou a organização in-
ternacional competente, para que sejam ponderadas 
e, se necessário, adotadas as medidas adequadas para 
a prossecução dos objetivos do presente decreto-lei, 
garantindo a manutenção ou a recuperação da inte-
gridade, da estrutura e do funcionamento dos ecos-
sistemas.

9 - Sempre que se verifique a situação prevista no 
n.º 7 do artigo 6.º, a DGRM informa, ainda, a Co-
missão Europeia da revisão do calendário fixado no 
artigo 7.º e convida-a a prestar apoio no âmbito dos 
esforços suplementares para melhorar o meio mari-
nho tornando a região em causa num projeto-piloto.»
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Artigo 3.º
Republicação

É republicado em anexo ao presente diploma, do qual 
faz parte integrante, o Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de 
outubro, com a redação atual.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de 
agosto de 2013. — Pedro Passos Coelho — Hélder Manuel 
Gomes dos Reis — Rui Manuel Parente Chancerelle 
de Machete — Miguel Bento Martins Costa Macedo e 
Silva — António de Magalhães Pires de Lima — José 
Diogo Santiago de Albuquerque.

Promulgado em 30 de setembro de 2013.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 2 de outubro de 2013.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO

(a que se refere o artigo 3.º)

Republicação do Decreto-Lei n.º 108/2010, 
de 13 de outubro

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico das 
medidas necessárias para garantir o bom estado ambien-
tal do meio marinho até 2020, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2008/56/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 - O presente decreto-lei aplica-se às águas marinhas 
nacionais e aos efeitos transfronteiriços sobre a quali-
dade do meio marinho na mesma região ou sub-regiões 
marinhas.

2 - Para efeitos do disposto no presente decreto-lei, 
entende-se por águas marinhas nacionais:

a) As águas, os fundos e os subsolos marinhos situados 
entre a linha de base a partir da qual são medidas as águas 
territoriais e o limite exterior da zona sob soberania ou 
jurisdição do Estado Português, em conformidade com 
a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar;

b) As águas costeiras, definidas na Lei da Água, apro-
vada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada 
pelos Decretos-Leis n.ºs 245/2009, de 22 de setembro, 
e 60/2012, de 14 de março, os seus fundos e subsolos 
marinhos, nos aspetos do estado ambiental do meio ma-
rinho não cobertos pela referida lei ou legislação com-
plementar.

3 - O presente decreto-lei não se aplica a atividades que 
visem exclusivamente a defesa ou a segurança nacional, as 

quais devem, sempre que possível, ser conduzidas de forma 
compatível com a manutenção do bom estado ambiental 
do meio marinho.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos de aplicação do presente decreto-lei, en-
tende-se por:

a) «Bom estado ambiental» o estado ambiental das 
águas marinhas nacionais quando os oceanos e mares são 
dinâmicos e ecologicamente diversos, limpos, sãos e in-
trinsecamente produtivos, e quando a utilização do meio 
marinho é sustentável e está salvaguardado o potencial 
para utilizações e atividades das gerações atuais e futuras, 
isto é:

i) A estrutura, as funções e os processos dos ecossiste-
mas marinhos, conjuntamente com os fatores fisiográficos, 
geográficos, geológicos e climáticos naturais associados, 
permitem que estes ecossistemas funcionem plenamente e 
mantenham a sua resiliência face a uma mudança ambiental 
de origem humana;

ii) As espécies e os habitats marinhos estão num estado 
de conservação favorável, o declínio da biodiversidade pro-
vocado pelo homem é evitado e os diversos componentes 
biológicos funcionam em equilíbrio;

iii) As propriedades hidromorfológicas, físicas e quími-
cas dos ecossistemas, incluindo as resultantes das ativida-
des humanas na área em causa, permitem o funcionamento 
dos ecossistemas nos termos da subalínea i);

iv) A introdução de substâncias e energia, incluindo 
ruído, resultantes das atividades humanas no meio marinho 
não constitui poluição, definida na alínea c);

b) «Convenção marinha regional» qualquer convenção 
internacional ou acordo internacional e respetivos órgãos 
diretivos, estabelecidos para a proteção do meio marinho 
das regiões marinhas a que se refere o artigo 5.º, designa-
damente, a Convenção para a Proteção do Meio Marinho 
do Atlântico Nordeste;

c) «Estado ambiental» o estado global do ambiente nas 
águas marinhas nacionais, tendo em conta a estrutura, a 
função e os processos dos ecossistemas marinhos que o 
constituem conjuntamente com os fatores fisiográficos, 
geográficos, biológicos, geológicos e climáticos naturais, 
bem como as condições físicas, acústicas, químicas e bio-
lógicas, incluindo as resultantes das atividades humanas, 
dentro e fora da área em causa;

d) «Poluição» a introdução, direta ou indireta, no meio 
marinho em consequência de atividades humanas de subs-
tâncias ou de energia, incluindo o ruído submarino, da 
qual resultam ou podem resultar efeitos nefastos para os 
ecossistemas ou, em geral, o impedimento da utilização 
sustentável dos bens e serviços marinhos.

Artigo 4.º
Autoridades competentes

1 - A coordenação da aplicação do presente decreto-lei 
a nível nacional compete à Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), ca-
bendo-lhe em especial:

a) Assegurar, em colaboração com as entidades com-
petentes referidas nos números seguintes, a obtenção e 
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manutenção do bom estado ambiental das águas marinhas 
nacionais, recorrendo para o efeito, sempre que possível, 
à informação obtida através dos programas de monitori-
zação já estabelecidos, designadamente os previstos na 
Estratégia Nacional para o Mar, na Estratégia Nacional 
para a Gestão Integrada da Zona Costeira, nos planos de 
gestão de bacias hidrográficas, no Plano de Ordenamento 
do Espaço Marítimo e em planos de ação aprovados pela 
Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar ou, 
ainda, em outros instrumentos, nomeadamente de gestão 
territorial, legalmente consagrados;

b) Elaborar, em conjunto com as entidades referidas no 
n.º 3, a estratégia marinha para a subdivisão do continente 
de acordo com o plano de ação previsto no capítulo II;

c) Elaborar, em colaboração com as entidades referidas 
nos n.ºs 2 e 3, a estratégia marinha para a subdivisão da 
plataforma continental estendida, de acordo com o plano 
de ação previsto no capítulo II;

d) Assegurar os deveres de comunicação com a Co-
missão Europeia e outros organismos internacionais, no 
âmbito do presente decreto-lei;

e) Realizar e coordenar as reuniões de acompanhamento 
da aplicação do presente decreto-lei com as entidades 
referidas nos números seguintes, a realizar pelo menos 
uma vez por semestre;

f) Disponibilizar, de acordo com o disposto nas alí-
neas a), c), d), e), g), l), o) e s) do n.º 2 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, a infor-
mação:

i) Relativa aos dados económicos e sociais da atividade 
da pesca;

ii) Nos domínios da aquicultura, da prevenção da polui-
ção por navios e da monitorização da navegação costeira 
com relevância para a aplicação do presente decreto-lei;

iii) Relacionada com a aplicação da Convenção para a 
Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Con-
venção OSPAR), concluída em Paris em 22 de setembro de 
1992 e aprovada, para ratificação, pelo Decreto n.º 59/97, 
de 31 de outubro, com as emendas adotadas em Sintra em 
23 de julho de 1998 e aprovadas pelo Decreto n.º 7/2006, 
de 9 de janeiro.

2 - A coordenação da aplicação do presente decreto-lei 
ao nível das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
cabe:

a) Ao departamento da administração pública regional 
da Região Autónoma dos Açores com competência na 
área do ambiente e assuntos do mar, ao qual compete ela-
borar a estratégia marinha para a subdivisão dos Açores, 
de acordo com o plano de ação previsto no capítulo II 
e em articulação com a DGRM, com vista a assegurar 
a coerência entre as estratégias marinhas para todas as 
subdivisões nacionais;

b) Ao departamento da administração pública regional 
da Região Autónoma da Madeira com competência na 
área do ambiente e assuntos do mar, ao qual compete ela-
borar a estratégia marinha para a subdivisão da Madeira, 
de acordo com o plano de ação previsto no capítulo II 
e em articulação com a DGRM, com vista a assegurar 
a coerência entre as estratégias marinhas para todas as 
subdivisões nacionais.

3 - Para efeitos da aplicação do presente decreto-lei, as 
seguintes entidades asseguram, no âmbito das suas com-

petências, toda a articulação necessária com as entidades 
referidas nos números anteriores:

a) Direção-Geral de Política do Mar, a qual deve, no-
meadamente, disponibilizar a informação em matérias 
que careçam de articulação interministerial, de acordo 
com o disposto nas alíneas a), o) e p) do n.º 2 do artigo 2.º 
do Decreto Regulamentar n.º 17/2012, de 31 de janeiro;

b) Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma 
Continental, a qual deve, nomeadamente, disponibilizar 
a informação relacionada com os trabalhos de preparação 
da extensão dos limites da plataforma continental e com o 
Projeto M@rbis, tal como definido nas alíneas n) e o) do 
n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2011, 
de 12 de janeiro;

c) Instituto Hidrográfico, o qual deve, nomeadamente, 
disponibilizar a informação obtida no âmbito do Projeto 
MONIZEE, de acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 134/91, de 4 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 264/95, de 12 de outubro, bem como 
a informação complementar específica que se enquadre no 
âmbito das suas competências;

d) Direção-Geral da Autoridade Marítima, a qual deve, 
nomeadamente, disponibilizar a informação no domínio da 
proteção e preservação do meio marinho e da segurança 
da navegação, nomeadamente nos termos definidos na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, de 15 de 
abril, que aprovou o Plano Mar Limpo, tendo em conta o 
disposto no Decreto-Lei n.º 43/2002, de 2 de março, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de setembro, e no 
Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março, e, no que respeita 
ao regime sancionatório dos ilícitos de poluição marítima, 
nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 235/2000, de 
26 de setembro, bem como informação complementar es-
pecífica que se enquadre no âmbito das suas competências;

e) Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., o 
qual deve, nomeadamente, disponibilizar informação no 
domínio das pescas e dos recursos marinhos, de acordo 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 68/2012, de 20 de março, bem como recolher 
informação complementar específica que se enquadre no 
âmbito das suas competências;

f) Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., a qual deve, 
nomeadamente:

i) Disponibilizar os relatórios enviados à Agência Europeia 
do Ambiente e recolher informação complementar especí-
fica que se enquadre no âmbito das suas competências, de 
acordo com o disposto nas alíneas d) e e) do n.º 2 e a) do n.º 8 
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março;

ii) Disponibilizar informação obtida através dos planos 
de gestão de bacias hidrográficas e recolher informação 
complementar que se enquadre no âmbito do n.º 6 do ar-
tigo 9.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 
de dezembro, e alterada pelos Decretos-Leis nºs 245/2009, 
de 22 de setembro, e 60/2012, de 14 de março;

g) Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I. P., o qual deve, nomeadamente, disponibilizar 
informação em matérias relacionadas com a conservação e 
a biodiversidade marinhas, bem como recolher informação 
complementar específica que se enquadre no âmbito das 
suas competências.

4 - Quaisquer outras entidades que, no âmbito das 
suas competências, tenham informação relevante para 
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efeitos da aplicação do presente decreto-lei devem trans-
mitir a mesma às entidades competentes referidas nos 
n.ºs 1 e 2.

5 - As entidades referidas nos números anteriores asse-
guram, no quadro das suas competências, o financiamento 
das tarefas que lhes são cometidas na implementação deste 
decreto-lei.

Artigo 5.º
Região e sub-regiões marinhas e suas subdivisões

1 - As águas marinhas nacionais fazem parte integrante 
da região marinha do Atlântico Nordeste e das seguintes 
sub-regiões:

a) Sub-região do Golfo da Biscaia e da Costa Ibérica;
b) Sub-região da Macaronésia.

2 - Tendo em conta as respetivas especificidades, e 
com vista a facilitar a aplicação do presente decreto-lei, 
designam-se as seguintes subdivisões:

a) Subdivisão do continente, que inclui as águas ma-
rinhas nacionais em torno do território continental, com 
exceção da plataforma continental estendida, e integra a 
sub-região do golfo da Biscaia e da costa ibérica;

b) Subdivisão dos Açores, que inclui as águas mari-
nhas nacionais em torno do arquipélago dos Açores, com 
exceção da plataforma continental estendida, e integra a 
sub-região da Macaronésia;

c) Subdivisão da Madeira, que inclui as águas mari-
nhas nacionais em torno do arquipélago da Madeira, com 
exceção da plataforma continental estendida, e integra a 
sub-região da Macaronésia;

d) Subdivisão da plataforma continental estendida, que 
inclui a plataforma continental situada para lá das 200 mi-
lhas náuticas, contadas a partir das linhas de base a partir 
das quais se mede a largura do mar territorial.

Artigo 6.º
Estratégias marinhas

1 - Para efeitos da adoção das medidas necessárias à 
obtenção e manutenção do bom estado ambiental do meio 
marinho até 2020, devem ser desenvolvidas e aplicadas 
estratégias marinhas, adotando uma gestão das ativida-
des humanas que considera os efeitos de cada ação nos 
diferentes componentes de um ecossistema, isto é, uma 
abordagem ecossistémica.

2 - Compete às entidades referidas no artigo 4.º, de 
acordo com o plano de ação descrito no capítulo II, de-
senvolver estratégias marinhas para as subdivisões que 
integram as águas marinhas nacionais, com os seguintes 
objetivos:

a) Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua 
deterioração ou, sempre que possível, restaurar os ecos-
sistemas marinhos nas áreas afetadas;

b) Prevenir, reduzir e progressivamente eliminar a polui-
ção, tal como definida na alínea c) do artigo 3.º, de forma 
a assegurar que não haja impactos ou riscos significativos 
para a biodiversidade marinha, para os ecossistemas mari-
nhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas 
do mar;

c) Assegurar uma exploração equilibrada, racional e 
sustentável dos recursos marinhos que permita uma valo-

rização económica, social, científica, cultural e educativa 
dos oceanos e mares, no pleno respeito das alíneas an-
teriores.

3 - No desenvolvimento das estratégias marinhas é apli-
cada uma abordagem ecossistémica à gestão das atividades 
humanas que assegure que os impactos cumulativos de tais 
atividades são mantidos a níveis compatíveis com a ma-
nutenção de um bom estado ambiental e que a capacidade 
de resposta dos ecossistemas marinhos às modificações de 
origem humana não é comprometida, de forma a permitir a 
utilização sustentável dos bens e serviços marinhos pelas 
gerações presentes e futuras.

4 - As medidas necessárias à prossecução dos objeti-
vos do presente decreto-lei são desenvolvidas de forma 
coerente e coordenada adotando-se, sempre que possível, 
uma abordagem comum em cooperação com os Estados 
membros ou países terceiros que partilhem com o Estado 
português as regiões e sub-regiões marinhas.

5 - Com vista a assegurar a abordagem referida no 
número anterior, são utilizados, sempre que possível e 
adequado, as estruturas e os mecanismos de cooperação 
institucional existentes, designadamente os estabelecidos 
pela Convenção OSPAR e pela Lei da Água, aprovada 
pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada pelos 
Decretos-Leis n.ºs 245/2009, de 22 de setembro, e 60/2012, 
de 14 de março.

6 - Aquando da elaboração das estratégias marinhas, 
as autoridades referidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º de-
vem consultar o Turismo de Portugal, I. P., o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P., e as administrações 
portuárias com jurisdição na respetiva subdivisão.

7 - Quando o estado do mar seja de tal modo crítico 
que exija uma ação urgente numa região ou sub-região 
marinha partilhada com outro Estado membro ou outros 
Estados membros deve ser adotado, nos termos do disposto 
no presente artigo e do artigo 7.º, em conjunto com o res-
petivo Estado membro ou Estados membros, um plano de 
ação que inclua a antecipação do início da execução dos 
programas de medidas e eventuais medidas de proteção 
mais rigorosas, desde que tal não impeça a prossecução ou 
a manutenção do bom estado ambiental noutra região ou 
sub-região marinha.

CAPÍTULO II

Plano de Ação das Estratégias Marinhas

Artigo 7.º
Plano de ação

1 - As estratégias marinhas para as subdivisões que 
integram as águas marinhas nacionais são desenvolvidas 
de acordo com um plano de ação composto pela:

a) Fase de preparação;
b) Fase de programas de medidas.

2 - O calendário para a fase de preparação prevê que 
sejam completados, até 15 de julho de 2012:

a) A avaliação inicial do estado ambiental atual das 
águas marinhas nacionais e do impacto ambiental das 
atividades humanas nessas águas;

b) A definição do conjunto de característica corres-
pondente ao bom estado ambiental das águas marinhas 
nacionais;
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c) O estabelecimento de um conjunto de metas am-
bientais, e indicadores associados, com vista a orientar o 
progresso para alcançar o bom estado ambiental do meio 
marinho.

3 - Completar, até 15 de julho de 2014, o estabeleci-
mento e aplicação de um programa de monitorização para 
avaliação constante e atualização periódica das metas am-
bientais, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º, salvo disposição 
em contrário na legislação aplicável.

4 - O calendário para a fase de programas de medidas 
é o seguinte:

a) Até 2015, concluir a elaboração de um programa de 
medidas destinado à prossecução ou à manutenção do bom 
estado ambiental;

b) Até 2016, iniciar a execução do programa de medidas.

Artigo 8.º
Avaliação inicial

1 - As entidades referidas no artigo 4.º efetuam para 
as subdivisões marinhas uma avaliação inicial das águas 
marinhas nacionais, que inclui:

a) Uma análise das características essenciais e do estado 
ambiental atual dessas águas, tendo em consideração as 
listas indicativas constantes do quadro n.º 1 do anexo I ao 
presente decreto-lei, do qual faz parte integrante;

b) Uma análise das principais pressões e impactos, 
designadamente a atividade humana, no estado ambien-
tal dessas águas que tenha por base as listas indicativas 
constantes do quadro n.º 2 do anexo I ao presente decreto-
lei, do qual faz parte integrante, que cubra os principais 
efeitos cumulativos e sinérgicos, e que tenha em conta as 
avaliações pertinentes realizadas de acordo com a legis-
lação aplicável;

c) Uma análise económica e social da utilização dessas 
águas e do custo da degradação do meio marinho.

2 - A análise das características essenciais e do estado 
ambiental atual dessas águas, bem como dos principais 
impactes e pressões, deve ter em conta os elementos 
relativos às águas costeiras, às águas de transição e às 
águas territoriais abrangidas pela Lei da Água, aprovada 
pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada pelos 
Decretos-Leis n.ºs 245/2009, de 22 de setembro, e 60/2012, 
de 14 de março, e as avaliações efetuadas em conjunto, no 
contexto da Convenção OSPAR.

Artigo 9.º
Definição do bom estado ambiental

1 - Em função da avaliação inicial, as entidades refe-
ridas no artigo 4.º definem para as subdivisões marinhas 
que integram as águas marinhas nacionais o conjunto de 
características correspondentes ao bom estado ambiental 
das águas marinhas nacionais, tendo em consideração os 
descritores qualitativos enumerados no anexo II ao pre-
sente decreto-lei, do qual faz parte integrante.

2 - Na definição do bom estado ambiental as autoridades 
competentes têm igualmente em consideração:

a) As características referidas nas listas indicativas cons-
tantes do quadro n.º 1 do anexo I;

b) As pressões e os impactos das atividades humanas 
nas subdivisões marinhas, referidos nas listas indicativas 
constantes do quadro n.º 2 do anexo I.

Artigo 10.º
Estabelecimento de metas ambientais

1 - Com base na avaliação inicial, as entidades referidas 
no artigo 4.º estabelecem, para cada subdivisão marinha, 
um conjunto de metas ambientais e de indicadores associa-
dos para as águas marinhas nacionais, com vista a orientar 
os progressos para alcançar o bom estado ambiental do 
meio marinho, tendo em conta:

a) As listas indicativas de pressões e impactos constantes 
do quadro n.º 2 do anexo I;

b) A lista indicativa das características constantes do 
anexo III ao presente decreto-lei, do qual faz parte inte-
grante.

2 - Na definição das metas ambientais e indicadores 
associados a que se refere o número anterior, as entidades 
referidas no artigo 4.º têm igualmente em conta:

a) A compatibilidade com as metas ambientais rele-
vantes já existentes, fixadas a nível nacional, da União 
Europeia ou internacional para as mesmas águas, que con-
tinuam a ser aplicáveis;

b) Os impactos transfronteiriços e as especificidades 
transfronteiriças relevantes.

3 - Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por 
metas ambientais a condição pretendida, em termos qua-
litativos ou quantitativos, dos diferentes componentes das 
águas marinhas nacionais, assim como das pressões e dos 
impactos a que estão sujeitas, para cada região e sub-re-
gião marinha.

Artigo 11.º
Programas de monitorização

1 - Com base na avaliação inicial, as entidades referi-
das no artigo 4.º estabelecem e executam programas de 
monitorização coordenados para a avaliação contínua do 
estado ambiental das águas marinhas nacionais, tendo por 
referência as metas ambientais estabelecidas ao abrigo 
do artigo anterior e tendo em conta as listas indicativas 
constantes dos anexos I e IV ao presente decreto-lei, do 
qual fazem parte integrante.

2 - Os programas de monitorização devem ser compa-
tíveis dentro de cada sub-região marinha e basear-se nas 
disposições relevantes em matéria de avaliação e monitori-
zação previstas em legislação específica, designadamente 
na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, e alterada pelos Decretos-Leis n.ºs 245/2009, 
de 22 de setembro, e 60/2012, de 14 de março, e no regime 
jurídico da Rede Natura 2000, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, ou em con-
venções internacionais.

Artigo 12.º
Programas de medidas

1 - As entidades referidas no artigo 4.º identificam, para 
as subdivisões marinhas, as medidas que devem ser toma-
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das para garantir a manutenção do bom estado ambiental, 
definido nos termos do artigo 9.º, nas águas marinhas na-
cionais.

2 - Na definição das medidas a que se refere o número 
anterior, as entidades referidas no artigo 4.º têm em conta:

a) A avaliação inicial, efetuada ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 8.º, por referência às metas ambientais estabelecidas 
ao abrigo do artigo 10.º;

b) Os tipos de medidas constantes do anexo V ao pre-
sente decreto-lei, do qual faz parte integrante.

3 - A introdução de qualquer nova medida que preveja 
restrições ao desenvolvimento da atividade humana deve 
respeitar o princípio da proporcionalidade, e as entidades 
referidas no artigo 4.º asseguram que as medidas adota-
das são economicamente eficazes e tecnicamente viáveis, 
realizando avaliações de impacto e incluindo análises de 
custo-benefício.

4 - As medidas definidas no n.º 1 são integradas num 
programa de medidas tendo em conta a legislação apli-
cável, designadamente a Lei da Água, aprovada pela Lei 
n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada pelos Decretos-
Leis n.ºs 245/2009, de 22 de setembro, e 60/2012, de 14 de 
março, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, alterado 
pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 261/99, 
de 7 de julho, 172/2001, de 26 de maio, 149/2004, de 22 
de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, o Decreto-Lei 
n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio, os acordos in-
ternacionais, bem como a legislação em vigor relativa a 
normas de qualidade ambiental no domínio da política 
da água.

5 - Na elaboração dos programas de medidas previstos 
no número anterior, as entidades referidas no artigo 4.º 
têm em conta:

a) O desenvolvimento sustentável, em particular os 
impactos sociais e económicos das medidas previstas;

b) As implicações para as águas situadas para além das 
águas marinhas nacionais, com o objetivo de minimizar 
o risco de danos e, se possível, ter um impacto positivo 
sobre essas águas.

6 - Os programas de medidas estabelecidos por força 
do presente artigo devem incluir:

a) Medidas de proteção espacial, designadamente relati-
vamente a zonas especiais de conservação e zonas de pro-
teção especial designadas ao abrigo do regime jurídico da 
Rede Natura 2000, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro;

b) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do regime 
jurídico da conservação da natureza e biodiversidade, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
ou decorrentes de acordos da União Europeia ou interna-
cionais dos quais Portugal seja parte.

7 - As medidas referidas no número anterior devem 
contribuir para a constituição de redes coerentes e repre-
sentativas das áreas marinhas classificadas cobrindo de 
forma adequada a diversidade dos ecossistemas que as 
constituem.

8 - As entidades referidas no artigo 4.º asseguram a 
execução dos programas de medidas estabelecidos ao 
abrigo do presente artigo no prazo de um ano a contar 

da data da sua elaboração e indicam as modalidades de 
execução das mesmas e o modo como estas contribuem 
para o cumprimento das metas ambientais estabelecidas 
ao abrigo do artigo 10.º

Artigo 13.º
Cooperação regional

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 6.º, na 
preparação da avaliação inicial, referida no artigo 8.º, e na 
elaboração dos programas de monitorização, previstos no 
artigo 11.º, as autoridades competentes referidas nos n.ºs 1 
e 2 do artigo 4.º têm em conta:

a) A coerência dos métodos de avaliação e monitoriza-
ção em todas as subdivisões marinhas, de modo a facilitar 
a comparabilidade dos resultados;

b) Os impactos transfronteiriços e as especificidades 
transfronteiriças relevantes.

Artigo 14.º
Derrogações

1 - As autoridades competentes referidas nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 4.º podem identificar situações em que as metas 
ambientais ou o bom estado ambiental não possam ser 
alcançados, em todos os seus aspetos, nas águas marinhas 
nacionais, dentro do calendário previsto, quando se veri-
fique alguma das seguintes situações:

a) Ação ou inação pela qual o Estado Português não é 
responsável;

b) Causas naturais;
c) Força maior;
d) Modificação ou alteração das características físicas 

das águas marinhas resultante de ações realizadas por 
razões imperiosas de interesse público que prevaleçam 
sobre o impacto negativo no ambiente, incluindo qualquer 
impacto transfronteiriço;

e) Condições naturais que não permitam a melhoria 
atempada do estado das águas marinhas em causa.

2 - Nos casos previstos no número anterior as autorida-
des competentes referidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º devem 
tomar as medidas adequadas integrando-as, sempre que 
possível, nos programas de medidas, com vista à:

a) Prossecução das metas ambientais e evitar qualquer 
deterioração suplementar do estado das águas marinhas 
afetadas pelas razões identificadas nas alíneas b), c) ou 
d) do n.º 1;

b) Mitigação do impacto negativo ao nível da sub-re-
gião marinha em causa ou nas águas marinhas dos outros 
Estados membros.

3 - As autoridades competentes referidas nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 4.º devem identificar de forma clara no programa 
de medidas as derrogações previstas no n.º 1 e considerar 
as consequências para os outros Estados membros na cor-
respondente sub-região marinha.

4 - Na situação a que se refere a alínea d) do n.º 1, as 
autoridades competentes referidas nos n.ºs 1 e 2 do ar-
tigo 4.º asseguram que as modificações ou as alterações 
verificadas não impedem nem comprometem definitiva-
mente a prossecução do bom estado ambiental ao nível das 
sub-regiões marinhas em causa ou nas águas marinhas dos 
outros Estados membros.
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5 - As entidades referidas no artigo 4.º são responsáveis 
pela elaboração e aplicação de todos os elementos das 
estratégias marinhas referidos no artigo 6.º, mas não são 
obrigadas a tomar medidas específicas, exceto em relação 
à avaliação inicial descrita no artigo 8.º, se não existirem 
riscos significativos para o ambiente marinho ou se os 
custos forem desproporcionados à luz dos riscos para o 
ambiente marinho, e desde que a deterioração do bom 
estado ambiental não se agrave.

CAPÍTULO III

Atualização, relatórios e informação ao público

Artigo 15.º
Atualização das estratégias marinhas

As entidades referidas no artigo 4.º asseguram a 
atualização das estratégias marinhas e reexaminam, de 
seis em seis anos e da forma coordenada prevista no n.º 4 
do artigo 6.º, os seguintes elementos:

a) A avaliação inicial prevista no artigo 8.º;
b) A definição do bom estado ambiental prevista no 

artigo 9.º;
c) As metas ambientais estabelecidas ao abrigo do ar-

tigo 10.º;
d) Os programas de monitorização estabelecidos ao 

abrigo do artigo 11.º;
e) Os programas de medidas estabelecidos ao abrigo 

do artigo 12.º

Artigo 16.º
Consulta e informação do público

1 - De acordo com a legislação aplicável, as autoridades 
competentes referidas nos nºs 1 e 2 do artigo 4.º assegu-
ram que todas as partes interessadas tenham oportunidade 
atempada e efetiva de participar na aplicação do presente 
decreto-lei, envolvendo, sempre que possível, os órgãos 
ou as estruturas de gestão existentes na área dos assuntos 
do mar, incluindo as convenções marinhas regionais, os 
órgãos consultivos científicos e os conselhos consultivos 
regionais.

2 - As autoridades competentes referidas nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 4.º publicam e disponibilizam ao público sínteses 
dos seguintes elementos das estratégias marinhas e das 
suas atualizações:

a) A avaliação inicial prevista no artigo 8.º;
b) A definição do bom estado ambiental prevista no 

artigo 9.º;
c) As metas ambientais estabelecidas ao abrigo do ar-

tigo 10.º;
d) Os programas de monitorização estabelecidos ao 

abrigo do artigo 11.º;
e) Os programas de medidas estabelecidos ao abrigo 

do artigo 12.º

3 - As autoridades competentes referidas nos n.ºs 1 e 
2 do artigo 4.º disponibilizam ao público até 2013, rela-
tivamente às subdivisões marinhas, informação relevante 
sobre as áreas referidas no n.º 6 do artigo 12.º e as áreas 
que possam ser significativamente afetadas pela gestão 
de uma atividade humana a nível da União Europeia ou 
internacional.

4 - A informação referida nos números anteriores é 
disponibilizada no sítio na Internet da DGRM.

5 - Para efeitos de acesso à informação ambiental é 
aplicável a Lei n.º 19/2006, de 12 de junho, que regula o 
acesso do público à informação sobre o ambiente.

Artigo 17.º
Dever de informação internacional

1 - A DGRM assegura que a Comissão Europeia é no-
tificada da seguinte informação:

a) Da lista das autoridades competentes designadas, 
nos termos do artigo 4.º, juntamente com as informações 
constantes do anexo II da Diretiva n.º 2008/56/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho;

b) De qualquer alteração das informações prestadas re-
lativas às autoridades competentes designadas, nos termos 
da alínea anterior, no prazo de seis meses a contar da data 
em que essa alteração comece a produzir efeitos;

c) Das subdivisões definidas no n.º 2 do artigo 5.º;
d) Da avaliação inicial e da definição de bom estado 

ambiental, no prazo de três meses a contar da data da 
conclusão desta última;

e) Das metas ambientais e dos programas de monito-
rização, no prazo de três meses a contar da data do seu 
estabelecimento.

2 - A DGRM assegura que a Agência Europeia do Am-
biente é notificada das informações referidas nas alíneas d) 
e e) do número anterior, no prazo máximo de seis meses a 
contar da disponibilização dos dados.

3 - A DGRM promove a notificação da Comissão Eu-
ropeia e de qualquer outro Estado membro interessado 
dos seus programas de medidas, no prazo máximo de três 
meses a contar da data da sua elaboração.

4 - A DGRM assegura a elaboração e apresentação à 
Comissão Europeia de um relatório intercalar sucinto sobre 
os progressos registados na execução dos programas de 
medida, no prazo máximo de três anos a contar da data 
de publicação de cada programa, ou das suas atualizações 
nos termos do artigo 15.º

5 - A DGRM é responsável por informar a Comissão 
Europeia:

a) Da fundamentação para as derrogações previstas nos 
n.ºs 1 e 5 do artigo 14.º;

b) De quaisquer problemas com impacto no estado am-
biental das águas marinhas nacionais que não possam ser 
resolvidos através de medidas tomadas a nível nacional, 
ou que esteja ligado a outra política da União Europeia 
ou a um acordo internacional, de forma fundamentada e, 
quando necessário, transmitir as recomendações apropria-
das à Comissão e ao Conselho sobre medidas relativas a 
esses problemas.

6 - A DGRM assegura o envio das atualizações das 
estratégias marinhas, previstas no artigo 15.º, à Comissão 
Europeia, ao secretariado da Convenção OSPAR e a quais-
quer Estados membros interessados, no prazo máximo de 
três meses a contar da sua publicação.

7 - Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 180/2009, 
de 7 de agosto, deve ser concedido à Comissão Europeia, 
para a execução das tarefas relacionadas com a Diretiva 
n.º 2007/2/CE, em particular com a revisão do estado 
do ambiente marinho na União Europeia, nos termos da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º da referida Diretiva, o 
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direito de acesso aos dados e informações resultantes das 
avaliações iniciais efetuadas em aplicação do artigo 8.º e 
dos programas de monitorização estabelecidos em aplica-
ção do artigo 11.º, e de utilização dos mesmos.

8 - Caso a gestão de uma atividade humana a nível co-
munitário ou internacional seja suscetível de ter impacto 
significativo no meio marinho, a DGRM, individualmente 
ou em conjunto com os organismos competentes do Estado 
membro ou dos Estados membros com os quais é partilhada 
a região ou sub-região marinha, informa a autoridade ou a 
organização internacional competente para que sejam pon-
deradas e, se necessário, adotadas as medidas adequadas 
para a prossecução dos objetivos do presente decreto-lei, 
garantindo a manutenção ou recuperação da integridade, 
da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas.

9 - Sempre que se verifique a situação prevista no 
n.º 7 do artigo 6.º, a DGRM informa, ainda, a Comissão 
Europeia da revisão do calendário fixado no artigo 7.º e 
convida-a a prestar apoio no âmbito dos esforços suple-
mentares para melhorar o meio marinho tornando a região 
em causa num projeto-piloto.

Artigo 17.º-A
Disposição transitória

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a 
aplicação do presente decreto-lei à plataforma continental 
situada para lá das 200 milhas náuticas, contadas a partir 
das linhas de base a partir das quais se mede a largura do 
mar territorial, depende da aprovação, sob a forma de lei, 
do limite exterior da mesma.

2 - O presente decreto-lei é aplicável às áreas marinhas 
protegidas situadas na plataforma continental, para além 
das 200 milhas náuticas, nos termos em que se encontrem 
reconhecidas no âmbito da Convenção OSPAR ou de outras 
organizações internacionais de que o Estado Português 
seja Parte.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

ANEXO I

Listas indicativas das características, pressões e impactos
a que se referem o n.º 1 do artigo 8.º, o n.º 2 do artigo 9.º,

a alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º e o n.º 1 do artigo 11.º

QUADRO N.º 1

Características

a) Especificidades físicas e químicas:

i) Topografia e batimetria dos fundos marinhos;
ii) Perfil de temperatura anual e sazonal, velocidade e 

direção das correntes, afloramento costeiro, exposição e 
características de ondulação e de vaga (altura, período e 
direção), características de mistura, turbidez, tempo de 
residência;

iii) Distribuição espacial e temporal da salinidade;
iv) Distribuição espacial e temporal dos nutrien-

tes — azoto inorgânico dissolvido (DIN), azoto total 
(TN),fósforo inorgânico dissolvido (DIP), fósforo total 
(TP),carbono orgânico total (TOC) e do oxigénio;

v) Perfil de pH e de pCO2 ou informação equivalente 
utilizada para medir a acidificação marinha.

b) Tipos de habitats:
i) Tipos predominantes de habitats do leito marinho e 

da coluna de água, com uma descrição das características 
físicas e químicas como profundidade, perfil de tempera-
tura da água, correntes e outros movimentos das águas, 
salinidade, estrutura e composição dos substratos do fundo 
marinho;

ii) Identificação e mapeamento dos tipos de habitats 
de especial interesse do ponto de vista científico ou da 
biodiversidade, em particular os habitats reconhecidos no 
âmbito de legislação nacional, da União Europeia ou de 
convenções internacionais;

iii) Outros tipos de habitats naturais que, pelas suas 
características, localização ou importância estratégica, 
sejam identificados como merecendo particular referên-
cia, podendo ser identificados habitats de zonas sujeitas 
a pressões intensas ou específicas ou que mereçam um 
regime de proteção especial.

c) Especificidades biológicas:
i) Descrição das comunidades biológicas associadas a 

habitats predominantes do fundo marinho e da coluna de 
água. Podem ser incluídas informações sobre as comunida-
des de fitoplâncton e de zooplâncton, incluindo as espécies 
e a variabilidade sazonal e geográfica;

ii) Informações sobre angiospérmicas, macroalgas 
e a fauna de invertebrados bentónicos, incluindo com-
posição das espécies, biomassa e variabilidade anual/
sazonal;

iii) Informações sobre a estrutura das populações de 
peixes, designadamente abundância, distribuição e estru-
tura idade/dimensão dessas populações;

iv) Descrição da dinâmica das populações, distribuição 
natural e área de distribuição atual e estado das espécies 
de répteis e mamíferos marinhos presentes na região ou 
sub-região marinha;

v) Descrição da dinâmica das populações, distribuição 
natural e área de distribuição atual e estado das espécies 
de aves marinhas presentes na região ou sub-região ma-
rinha;

vi) Descrição da dinâmica das populações, distribui-
ção natural e área de distribuição atual e estado de outras 
espécies presentes na região ou sub-região marinha co-
bertas por legislação da União Europeia ou por acordos 
internacionais;

vii) Inventário da ocorrência temporal, abundância e 
distribuição geográfica das espécies não indígenas ou, 
incluindo de formas geneticamente distintas das espécies 
indígenas, presentes nas águas marinhas nacionais em 
causa.

d) Outras especificidades:
i) Descrição da situação relativa às substâncias quí-

micas, incluindo as substâncias químicas que suscitem 
preocupações, a contaminação dos sedimentos, áreas pro-
blemáticas, as questões de saúde humana e a contaminação 
do biota (especialmente do biota destinado ao consumo 
humano);

ii) Descrição de quaisquer outras particularidades ou 
características típicas ou específicas das águas marinhas 
nacionais.
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QUADRO N.º 2

Pressões e impactos

a) Perdas físicas:
i) Cobertura artificial do substrato (nomeadamente atra-

vés de estruturas construídas pelo homem, deposição de 
dragados);

ii) Selagem (nomeadamente através de construções 
permanentes).

b) Danos físicos:
i) Alterações devidas a erosão e assoreamento (nomea-

damente através de descargas, aumento das escorrências, 
dragagem, deposição de dragados);

ii) Abrasão (nomeadamente impacto no fundo marinho 
decorrente da pesca comercial, navegação de recreio, fun-
deadouros);

iii) Extração seletiva (nomeadamente prospeção e ex-
ploração de recursos vivos e recursos minerais no fundo 
e subsolo marinhos).

c) Outras perturbações físicas:
i) Ruído submarino (nomeadamente da navegação, de 

equipamento acústico submarino);
ii) Lixo marinho.

d) Interferência em processos hidrológicos:
i) Alterações significativas do perfil de temperatura 

(nomeadamente através de descargas de centrais elétricas);
ii) Alterações significativas do perfil de salinidade 

(nomeadamente através de construções que impeçam os 
movimentos das águas, captação de água).

e) Contaminação por substâncias perigosas:
i) Introdução de compostos sintéticos (nomeadamente 

substâncias prioritárias da Lei da Água, aprovada pela Lei 
n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada pelos Decretos-Leis 
n.ºs 245/2009, de 22 de setembro, e 60/2012, de 14 de 
março, e referidas no anexo X do Decreto-Lei n.º 77/2006, 
de 30 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, 
de 24 de setembro, relevantes para o meio marinho);

ii) Introdução de substâncias e compostos não sintéticos 
(nomeadamente metais pesados e hidrocarbonetos);

iii) Introdução de radionuclídeos.

f) Libertação sistemática e ou intencional de substân-
cias — introdução de outras substâncias, tanto sólidas 
como líquidas ou gasosas, nas águas marinhas, resultante 
da sua libertação sistemática e ou intencional no meio ma-
rinho, permitida em virtude de outra legislação da União 
Europeia e ou de convenções internacionais.

g) Enriquecimento em nutrientes e matéria orgânica:
i) Entradas de fertilizantes e outras substâncias ricas 

em azoto e fósforo (resultantes, nomeadamente, de fontes 
pontuais e difusas, incluindo as provenientes da agricultura, 
da aquacultura, da deposição atmosférica);

ii) Entradas de matéria orgânica (nomeadamente águas 
residuais, maricultura, descargas fluviais).

h) Perturbação biológica:
i) Introdução de micróbios patogénicos;
ii) Introdução de espécies não indígenas, transferências 

de espécies e repovoamentos;

iii) Capturas não intencionais de espécies não-alvo (de-
vida, nomeadamente, à pesca comercial e lúdica) associada 
à extração seletiva de espécies.

ANEXO II

Descritores qualitativos para a definição do bom estado 
ambiental, a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º

Para efeitos do n.º 1 do artigo 9.º, a definição do con-
junto de características correspondentes ao bom estado 
ambiental das águas marinhas deve ter em consideração 
os seguintes descritores qualitativos:

a) A biodiversidade é mantida. A qualidade e a ocorrên-
cia de habitats e a distribuição e abundância das espécies 
são conformes com as condições fisiográficas, geográficas 
e climáticas prevalecentes;

b) O impacto das espécies não indígenas introduzidas 
em consequência das atividades humanas situa-se a níveis 
que não afetam significativamente os ecossistemas;

c) As populações de todos os peixes, moluscos e outros 
organismos marinhos explorados comercialmente encon-
tram-se dentro de limites biológicos seguros, apresentando 
uma distribuição da população por idade e tamanho indi-
cativa de um bom estado das existências;

d) Os elementos da cadeia alimentar marinha, na me-
dida do conhecimento disponível, ocorrem com níveis de 
abundância e diversidade suscetíveis de garantir a longo 
prazo a abundância das espécies e a manutenção da sua 
capacidade reprodutiva;

e) A eutrofização antropogénica é reduzida ao mínimo, 
sobretudo os seus efeitos negativos, designadamente as 
perdas na biodiversidade, a degradação do ecossistema, o 
desenvolvimento explosivo de algas perniciosas e a falta 
de oxigénio nas águas de profundidade;

f) A integridade dos fundos marinhos assegura que a 
estrutura e as funções dos ecossistemas são salvaguarda-
das e que, em particular, os ecossistemas bênticos não são 
negativamente afetados;

g) A alteração permanente das condições hidrográficas 
não afeta significativamente os ecossistemas marinhos;

h) Os níveis das concentrações dos contaminantes não 
dão origem a efeitos de poluição;

i) Os contaminantes nos peixes e mariscos para consumo 
humano não excedem os níveis estabelecidos pela legisla-
ção da União Europeia ou outras normas relevantes;

j) As propriedades e quantidade de lixo marinho não 
prejudicam o meio costeiro e marinho;

l) A introdução de energia, incluindo ruído submarino, 
mantém-se a níveis que não afetam significativamente as 
espécies que lhe são suscetíveis.

ANEXO III

Lista indicativa das características a considerar na fixação 
de metas ambientais,

a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º

As características a considerar na fixação de metas am-
bientais, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º, são:

a) Cobertura adequada dos elementos que caracterizam 
as águas marinhas sob soberania ou jurisdição nacional;

b) Necessidade de fixar:
i) Metas que visem o estabelecimento das condições 

desejadas de acordo com a definição de bom estado am-
biental;
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ii) Metas mensuráveis e indicadores associados que 
permitam o acompanhamento e a avaliação; e

iii) Metas operacionais relativas a medidas concretas de 
execução que contribuam para o seu cumprimento;

c) Especificação do estado ambiental a alcançar ou a 
manter e formulação desse estado em termos de proprie-
dades mensuráveis dos elementos que caracterizam as 
águas marinhas nacionais no interior de uma sub-região 
marinha;

d) Coerência do conjunto de metas e inexistência de 
incompatibilidades entre elas;

e) Especificação dos recursos necessários para o cum-
primento das metas;

f) Formulação das metas, incluindo possíveis metas 
intermédias, com prazos para o seu cumprimento;

g) Especificação de indicadores para acompanhar o 
progresso realizado e orientar as decisões de gestão com 
vista ao cumprimento das metas;

h) Se for caso disso, especificação de pontos de refe-
rência, incluindo pontos de referência alvo e pontos de 
referência limite;

i) Consideração adequada das preocupações sociais e 
económicas no estabelecimento das metas;

j) Exame do conjunto das metas ambientais, dos in-
dicadores associados e dos pontos de referência limite e 
pontos de referência alvo, definidos à luz dos objetivos 
gerais estabelecidos no artigo 1.º, a fim de avaliar se o 
cumprimento das metas ambientais levará a que o estado das 
águas marinhas sob soberania ou jurisdição nacional no in-
terior de uma região marinha corresponde a esses objetivos;

l) Compatibilidade das metas ambientais com os ob-
jetivos em relação aos quais a União Europeia e os seus 
Estados membros se comprometeram ao abrigo de acordos 
internacionais e regionais, utilizando os que são mais rele-
vantes para a região ou sub-região marinha em causa, a fim 
de alcançar os objetivos gerais estabelecidos no artigo 1.º;

m) Logo que o conjunto das metas e indicadores tenha 
sido fixado, deve ser examinado conjuntamente à luz dos 
objetivos gerais estabelecidos no artigo 1.º, a fim de ava-
liar se o cumprimento das metas ambientais levará a que 
o estado do meio marinho corresponda a esses objetivos.

ANEXO IV

Elementos relevantes nos programas de monitorização,
a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º

Os elementos relevantes nos programas de monitoriza-
ção, a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º, são:

a) Necessidade de fornecer informações que permitam 
avaliar o estado ambiental e calcular o caminho a percorrer 
e os progressos já realizados para alcançar o bom estado 
ambiental, nos termos do anexo I;

b) Necessidade de assegurar a obtenção de informação 
que permita identificar indicadores adequados para as 
metas ambientais previstas no artigo 10.º;

c) Necessidade de assegurar a obtenção de informação 
que permita avaliar o impacto das medidas referidas no 
artigo 12.º;

d) Necessidade de incluir atividades que permitam iden-
tificar as causas da alteração do bom estado ambiental e, 
subsequentemente, as possíveis medidas corretivas a tomar 
para permitir a recuperação desse estado, sempre que se 
registem desvios em relação ao intervalo de variação ad-
missível do estado desejado;

e) Necessidade de fornecer informação sobre a pre-
sença de contaminantes químicos em espécies destinadas 
ao consumo humano provenientes das zonas de pesca 
comercial;

f) Necessidade de incluir atividades que permitam con-
firmar que as medidas corretivas produzem as alterações 
pretendidas e não efeitos secundários indesejáveis;

g) Necessidade de agregar as informações com base em 
regiões ou sub-regiões marinhas, nos termos do artigo 5.º;

h) Necessidade de assegurar a comparabilidade das 
abordagens e dos métodos de avaliação no interior das 
regiões ou sub-regiões marinhas e entre elas;

i) Necessidade de formular especificações técnicas e 
métodos normalizados de monitorização a nível da União 
Europeia a fim de possibilitar a comparabilidade das in-
formações;

j) Necessidade de garantir, na medida do possível, a 
compatibilidade com os programas existentes estabeleci-
dos a nível regional e internacional, a fim de favorecer a 
coerência entre esses programas e evitar duplicações de 
esforços, utilizando as diretrizes de monitorização mais 
relevantes para a região ou sub-região marinha em causa;

l) Necessidade de incluir, como parte da avaliação inicial 
prevista no artigo 8.º, uma avaliação das principais altera-
ções das condições ambientais, bem como, se necessário, 
dos problemas novos ou emergentes;

m) Necessidade de analisar, como parte da avaliação 
inicial prevista no artigo 8.º, os elementos relevantes 
constantes do anexo I e a sua variabilidade natural, e de 
avaliar as tendências no que se refere ao cumprimento das 
metas ambientais estabelecidas em aplicação do n.º 1 do 
artigo 10.º, utilizando, consoante o caso, os indicadores 
estabelecidos e os seus pontos de referência limite e pontos 
de referência alvo.

ANEXO V

Tipos de medidas, a que se refere a alínea b)
do n.º 2 do artigo 12.º

As medidas, a que se refere a alínea b) do n.º 2 do ar-
tigo 12.º, podem ser dos seguintes tipos:

a) Controlos dos inputs (entradas) — medidas de gestão 
que influenciem a intensidade permitida de uma atividade 
humana;

b) Controlos dos outputs (saídas) — medidas de gestão 
que influenciem o grau de perturbação permitido de um 
componente do ecossistema;

c) Controlos da distribuição geográfica e tempo-
ral — medidas de gestão que influenciem o local e o mo-
mento em que uma atividade é permitida;

d) Medidas de coordenação da gestão — instrumentos 
que garantam a coordenação da gestão;

e) Medidas para melhorar, quando exequível, a 
rastreabilidade da poluição marinha;

f) Incentivos económicos — medidas de gestão que, 
pelo interesse económico de que se revestem, incentivem 
os utilizadores dos ecossistemas marinhos a agirem de 
modo a contribuir para o objetivo de manter um bom es-
tado ambiental;

g) Instrumentos de mitigação e de remediação — ins-
trumentos de gestão que orientem as atividades humanas 
no sentido da recuperação dos componentes danificados 
dos ecossistemas marinhos;

h) Comunicação, participação dos interessados e sen-
sibilização do público. 
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Decreto-Lei n.º 137/2013
de 7 de outubro

O Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, aprovado 
no desenvolvimento da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, 
alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro (Lei de 
Bases da Saúde), estabelece as regras e princípios de 
organização dos serviços e funções de natureza operativa 
de saúde pública, sedeados a nível nacional, regional e 
local.

Passados mais de quatro anos sobre a publicação do 
referido decreto-lei, verifica-se agora a necessidade de 
ajustar as competências dos serviços de natureza operativa 
de saúde pública, de forma a orientar a sua intervenção 
para a prossecução das Operações Essenciais de Saúde 
Pública, nos termos definidos pela Organização Mundial 
da Saúde. Mantendo-se o exercício do poder de autori-
dade de saúde, enquanto obrigação do Estado de intervir 
atempadamente na defesa da saúde pública, integrado no 
âmbito dos serviços de saúde pública, remete-se agora o 
processo de designação do diretor do departamento de 
saúde pública e do coordenador da unidade de saúde pú-
blica para a designação da autoridade de saúde, nos termos 
da legislação aplicável. 

Neste contexto, o presente decreto-lei vem atualizar 
e reforçar o modelo organizacional e a flexibilidade téc-
nica dos serviços operativos de saúde pública, com vista 
a garantir de forma célere e eficaz a proteção da saúde 
das populações. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Re-
giões Autónomas e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses.

Assim: 
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pela Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, alterada pela Lei 
n.º 27/2002, de 8 de novembro, e nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta 
o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

1 - O presente decreto-lei procede à quinta alteração 
ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alte-
rado pelos Decretos-Leis n.ºs 81/2009, de 2 de abril, 
102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de setem-
bro, e 253/2012, de 27 de novembro, que estabelece o 
regime de criação, estruturação e funcionamento dos 
agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional 
de Saúde.

2 - O presente decreto-lei procede ainda à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, que 
estabelece as regras e princípios de organização dos ser-
viços e funções de natureza operativa de saúde pública, 
sedeados a nível nacional, regional e local.

Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro

Os artigos 12.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 
22 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 81/2009, 
de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de 

setembro, e 253/2012, de 27 de novembro, passam a ter 
a seguinte redação:

«Artigo 12.º
[…]

1 - À USP compete, na área geodemográfica do ACES 
em que se integra, designadamente, elaborar informa-
ção e planos em domínios da saúde pública, proceder à 
vigilância epidemiológica, gerir programas de interven-
ção no âmbito da prevenção, promoção e proteção da 
saúde da população em geral ou de grupos específicos 
e colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no 
exercício das funções de autoridade de saúde.

2 - […].
3 - […].
4 - […].

Artigo 15.º
[…]

1 - […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) O coordenador da USP é designado de entre mé-

dicos com o grau de especialista em saúde pública com 
experiência efetiva de, pelo menos, três anos de exercí-
cio ininterrupto de funções em serviços de saúde pública 
ou, não sendo possível, a título transitório e apenas 
enquanto não forem colocados médicos da especialidade 
de saúde pública na unidade de saúde pública, de entre 
médicos com grau de especialista em áreas relevantes 
para a saúde pública, pelo período de um ano, renovável 
até três anos consecutivos. 

2 - […].
3 - O processo de designação do coordenador da 

unidade de saúde pública envolve as diligências e for-
malidades previstas para a designação da autoridade de 
saúde, nos termos da legislação aplicável, não sendo 
aplicável, neste caso, o disposto no n.º 1.» 

Artigo 3.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, 
passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
[…]

1 - […].
2 - Os serviços de natureza operativa de saúde pública 

devem orientar a sua intervenção para a prossecução das 
Operações Essenciais de Saúde Pública, nos termos da 
Organização Mundial da Saúde, nomeadamente:

a) Manter a vigilância da saúde e bem-estar dos ci-
dadãos, incluindo a recolha de dados para a produção 
de estatísticas, e medidas de acompanhamento nas áreas 
das doenças comunicáveis e não comunicáveis, saúde 
mental, saúde materna e infantil, saúde ocupacional 
e ambiente, bem como proceder a inquéritos e outras 
medidas de seguimento de estilos de vida e padrões de 
comportamento;
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b) Monitorização e resposta a riscos e emergências 
em saúde pública, incluindo riscos químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares;

c) Contribuir para assegurar a proteção da saúde 
nas vertentes ambiental, climática, ocupacional, ali-
mentar e de outras constantes do Plano Nacional de 
Saúde;

d) Promover a saúde através de ações sobre os 
determinantes sociais, com especial enfoque na iden-
tificação de pessoas e populações com riscos diferen-
ciados, contribuindo para políticas intersetoriais que 
promovam a saúde e progressivamente eliminem as 
desigualdades;

e) Atuar na prevenção da doença, em particular pela 
eliminação da exposição a agentes nocivos para a saúde, 
garantir a cobertura vacinal adequada, modelação de 
comportamentos e participando em programas de de-
teção precoce;

f) Contribuir para a planificação das ações e ativida-
des necessárias para a manutenção da saúde das popu-
lações, incluindo a avaliação de impactos na saúde de 
políticas transversais;

g) Manter a formação e certificação dos recursos 
humanos da saúde pública;

h) Promover a gestão sustentável de recursos finan-
ceiros e materiais disponíveis;

i) Assegurar a sensibilização das pessoas, man-
tendo e melhorando continuadamente a comunicação 
sobre saúde e a mobilização social para as respon-
sabilidades individuais e coletivas para com a saúde 
pública;

j) Prosseguir investigação em saúde pública, in-
cluindo sobre serviços de saúde, com vista a produzir 
conhecimentos para a elaboração e implementação de 
políticas de saúde.

3 - As competências dos serviços de natureza opera-
tiva de saúde pública integram o exercício do poder de 
autoridade de saúde, no cumprimento da obrigação do 
Estado de intervir na defesa da saúde pública, conforme 
legislação especial aplicável.»

Artigo 4.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril 

São aditados ao Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, 
os artigos 5.º-A e 10.º-A, com a seguinte redação:

«Artigo 5.º-A
Designação

O processo de designação do diretor do departamento 
de saúde pública e do coordenador da unidade de saúde 
pública envolve as diligências e formalidades previstas 
para a designação da autoridade de saúde, nos termos 
da legislação especial aplicável.

Artigo 10.º-A
Regiões Autónomas

O presente decreto-lei é aplicável no território 
nacional, sem prejuízo da salvaguarda das compe-
tências dos órgãos de governo próprio das Regiões 
Autónomas.»

Artigo 5.º
Alterações sistemáticas 

É suprimido o capítulo IV composto pelos artigos 11.º 
e 12.º do Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, sendo o 
atual capítulo V e os artigos 13.º, 14.º e 15.º renumerados 
respetivamente, como capítulo IV e artigos 11.º, 12.º e 13.º

Artigo 6.º
Norma revogatória

São revogados o n.º 2 do artigo 6.º e o artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril. 

Artigo 7.º
Republicação

1 - É republicado em anexo I ao presente decreto-lei, 
do qual faz parte integrante, o Decreto-Lei n.º 28/2008, 
de 22 de fevereiro, com a redação atual.

2 - É republicado em anexo II ao presente decreto-lei, 
do qual faz parte integrante, o Decreto-Lei n.º 81/2009, 
de 2 de abril, com a redação atual.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de 
agosto de 2013. — Pedro Passos Coelho — Maria Luís 
Casanova Morgado Dias de Albuquerque — Paula Maria 
von Hafe Teixeira da Cruz — Paulo José de Ribeiro Moita 
de Macedo — Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato — Luís 
Pedro Russo da Mota Soares.

Promulgado em 30 de setembro de 2013.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 2 de outubro de 2013.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 7.º)

Republicação do Decreto-Lei n.º 28/2008,
de 22 de fevereiro

CAPÍTULO I

Caracterização geral e criação dos agrupamentos
de centros de saúde

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei cria os agrupamentos de centros 
de saúde do Serviço Nacional de Saúde, abreviadamente 
designados por ACES, e estabelece o seu regime de orga-
nização e funcionamento. 

Artigo 2.º
Natureza jurídica

1 - Os ACES são serviços de saúde com autonomia ad-
ministrativa, constituídos por várias unidades funcionais, 
que integram um ou mais centros de saúde. 

2 - O centro de saúde componente dos ACES é um 
conjunto de unidades funcionais de prestação de cuida-
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dos de saúde primários, individualizado por localização e 
denominação determinadas. 

3 - Os ACES são serviços desconcentrados da respe-
tiva Administração Regional de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), 
estando sujeitos ao seu poder de direção. 

Artigo 3.º
Missão e atribuições

1 - Os ACES têm por missão garantir a prestação de 
cuidados de saúde primários à população de determinada 
área geográfica. 

2 - Para cumprir a sua missão, os ACES desenvolvem 
atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, 
prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços 
para a continuidade dos cuidados. 

3 - Os ACES desenvolvem também atividades de vi-
gilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo 
e avaliação dos resultados e participam na formação de 
diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases, 
pré-graduada, pós-graduada e contínua. 

Artigo 4.º
Jurisdição

1 - É fixado em 74 o número máximo de ACES, sendo a 
delimitação da sua área geográfica fixada por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, 
da Administração Pública, da administração local e da saúde, 
ouvidos os municípios da área abrangida, sob proposta 
fundamentada do conselho diretivo da respetiva ARS, I. P. 

2 - A delimitação geográfica dos ACES deve corres-
ponder a NUTS III, a um agrupamento de concelhos ou 
a um concelho, devendo ter em conta a necessidade da 
combinação mais eficiente dos recursos disponíveis e os 
seguintes fatores geodemográficos: 

a) O número de pessoas residentes na área do ACES; 
b) A estrutura de povoamento; 
c) O índice de envelhecimento; 
d) A acessibilidade da população ao hospital de refe-

rência. 

3 - Podem ainda ser criados ACES correspondentes a 
grupos de freguesias, ouvido o município respetivo. 

4 - A proposta da ARS, I. P., referida no n.º 1 deve conter, 
além do previsto no número anterior: 

a) A identificação dos centros de saúde a integrar no 
ACES; 

b) A área geográfica e a população abrangidas por cada 
um desses centros de saúde; 

c) A identificação, por grupo profissional, dos recursos 
humanos a afetar a cada ACES; 

d) A denominação do ACES; 
e) A identificação das instalações onde o ACES tem 

sede. 
Artigo 5.º

Âmbito de intervenção

1 - Os centros de saúde componentes de ACES intervêm 
nos âmbitos: 

a) Comunitário e de base populacional; 
b) Personalizado, com base na livre escolha do médico 

de família pelos utentes; 
c) Do exercício de funções de autoridade de saúde.

2 - Para fins de saúde comunitária e de apoio domiciliário, 
são abrangidas por cada centro de saúde as pessoas residen-
tes na respetiva área geográfica, ainda que temporariamente. 

3 - Para fins de cuidados personalizados, são utentes de 
um centro de saúde todos os cidadãos que nele queiram 
inscrever-se, com prioridade, havendo carência de recursos, 
para os residentes na respetiva área geográfica. 

Artigo 6.º
Funcionamento

1 - Os centros de saúde devem assegurar aos utentes a 
máxima acessibilidade possível, nomeadamente através 
do princípio de atendimento no próprio dia e marcação 
de consultas para hora determinada. 

2 - Os centros de saúde asseguram o seu funcionamento 
normal entre as 8 e as 20 horas nos dias úteis, podendo 
o horário de funcionamento ser alargado até às 24 horas, 
nos dias úteis, e, eventualmente, aos sábados, domingos e 
feriados, em função das necessidades em saúde da popu-
lação e características geodemográficas da área por eles 
abrangida e da disponibilidade de recursos. 

3 - O horário de funcionamento dos centros de saúde e 
das suas unidades deve ser publicitado, designadamente, 
através de afixação no exterior e interior das instalações. 

CAPÍTULO II

Unidades funcionais de prestação
de cuidados de saúde

Artigo 7.º
Unidades funcionais

1 - Os ACES podem compreender as seguintes unidades 
funcionais: 

a) Unidade de saúde familiar (USF); 
b) Unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP); 
c) Unidade de cuidados na comunidade (UCC); 
d) Unidade de saúde pública (USP); 
e) Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP); 
f) Outras unidades ou serviços, propostos pela respetiva 

ARS, I. P., e aprovados por despacho do Ministro da Saúde, 
e que venham a ser considerados como necessários. 

2 - Em cada centro de saúde componente de um ACES 
funciona, pelo menos, uma USF ou UCSP e uma UCC ou 
serviços desta. 

3 - Cada ACES tem somente uma USP e uma URAP. 

Artigo 8.º
Características comuns

Cada unidade funcional é constituída por uma equipa 
multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica 
e atua em intercooperação com as demais unidades fun-
cionais do centro de saúde e do ACES. 

Artigo 9.º
Unidade de saúde familiar

Sem prejuízo da aplicação do regime previsto no pre-
sente decreto-lei às USF enquanto unidades integradas em 
ACES, elas são disciplinadas por legislação específica. 
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Artigo 10.º
Unidade de cuidados de saúde personalizados

1 - A UCSP tem estrutura idêntica à prevista para USF 
e presta cuidados personalizados, garantindo a acessibili-
dade, a continuidade e a globalidade dos mesmos. 

2 - A equipa da UCSP é composta por médicos, enfer-
meiros e administrativos não integrados em USF. 

Artigo 11.º
Unidade de cuidados na comunidade

1 - A UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e 
social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente 
às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação 
de maior risco ou dependência física e funcional ou doença 
que requeira acompanhamento próximo, e atua ainda na edu-
cação para a saúde, na integração em redes de apoio à família 
e na implementação de unidades móveis de intervenção. 

2 - A equipa da UCC é composta por enfermeiros, assis-
tentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisiotera-
peutas, terapeutas da fala e outros profissionais, consoante 
as necessidades e a disponibilidade de recursos. 

3 - O ACES participa, através da UCC, na Rede Na-
cional de Cuidados Continuados Integrados, integrando a 
equipa coordenadora local. 

4 - À UCC compete constituir a equipa de cuidados con-
tinuados integrados, prevista no Decreto-Lei n.º 101/2006, 
de 6 de junho. 

Artigo 12.º
Unidade de saúde pública

1 - À USP compete, na área geodemográfica do ACES 
em que se integra, designadamente, elaborar informação e 
planos em domínios da saúde pública, proceder à vigilância 
epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito 
da prevenção, promoção e proteção da saúde da população 
em geral ou de grupos específicos e colaborar, de acordo 
com a legislação respetiva, no exercício das funções de 
autoridade de saúde.

2 - A equipa da USP é composta por médicos de saúde 
pública, enfermeiros de saúde pública ou de saúde comu-
nitária e técnicos de saúde ambiental, integrando ainda, 
em permanência ou em colaboração temporária, outros 
profissionais que forem considerados necessários na área 
da saúde pública. 

3 - As funções de autoridade de saúde são exercidas, a 
nível dos ACES, por médicos de saúde pública, que são 
nomeados nos termos de legislação própria. 

4 - A autoridade de saúde a nível dos ACES integra-se 
na cadeia hierárquica direta das autoridades de saúde, 
nos termos do disposto na base XIX da Lei n.º 48/90, de 
24 de agosto. 

5 - O coordenador da USP indica, de entre os profissio-
nais de saúde pública dos ACES, e sempre que solicitado, 
o seu representante nos órgãos municipais com responsa-
bilidades de saúde. 

Artigo 13.º
Unidade de recursos assistenciais partilhados

1 - A URAP presta serviços de consultoria e assistenciais 
às unidades funcionais referidas nos artigos anteriores e 
organiza ligações funcionais aos serviços hospitalares.

2 - A equipa da URAP é composta por médicos de várias 
especialidades, que não de medicina geral e familiar e de 
saúde pública, bem como assistentes sociais, psicólogos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de saúde oral e 
outros profissionais não afetos totalmente a outras unida-
des funcionais. 

Artigo 14.º
Coordenação das unidades funcionais

1 - Cada unidade funcional tem um coordenador. 
2 - Ao coordenador da unidade funcional compete, de-

signadamente: 
a) Programar as atividades da unidade, elaborando o 

plano anual de ação com a respetiva dotação orçamental 
previsional; 

b) Assegurar o funcionamento eficiente da unidade e 
o cumprimento dos objetivos programados, promovendo 
e incentivando a participação dos profissionais na gestão 
da unidade e a intercooperação com as diferentes unida-
des funcionais existentes no centro de saúde e no ACES;

c) Assegurar a qualidade dos serviços prestados e a sua 
melhoria contínua, controlando e avaliando sistematica-
mente o desempenho da unidade; 

d) Promover, ouvindo os profissionais da unidade, a 
consolidação das boas práticas na prescrição e a obser-
vância das mesmas; 

e) Elaborar o regulamento interno da unidade e propô-lo, 
para aprovação, ao diretor executivo; 

f) Elaborar o relatório anual de atividades; 
g) Representar a unidade perante o diretor executivo.

Artigo 15.º
Designação dos coordenadores

1 - Os coordenadores são designados por decisão funda-
mentada do diretor executivo do ACES, depois de ouvido 
o conselho clínico e de saúde, de entre profissionais com 
conhecimentos e experiência adequados ao exercício da 
função, nos seguintes termos: 

a) O coordenador da UCSP é designado de entre médi-
cos especialistas de medicina geral e familiar habilitados 
com o grau de consultor com pelo menos cinco anos de 
experiência efetiva na especialidade; 

b) O coordenador da UCC é designado de entre en-
fermeiros com o título de enfermeiro especialista e com 
experiência efetiva na respetiva área profissional; 

c) O coordenador da URAP é designado de entre profis-
sionais de saúde com pelo menos cinco anos de experiência 
na respetiva área profissional; 

d) O coordenador da USP é designado de entre médicos 
com o grau de especialista em saúde pública com experiência 
efetiva de, pelo menos, três anos de exercício ininterrupto 
de funções em serviços de saúde pública ou, não sendo 
possível, a título transitório e apenas enquanto não forem 
colocados médicos da especialidade de saúde pública na 
unidade de saúde pública, de entre médicos com grau de 
especialista em áreas relevantes para a saúde pública, pelo 
período de um ano, renovável até três anos consecutivos. 

2 - Constituem critérios preferenciais de designação: 
a) A competência demonstrada no exercício de funções 

de coordenação e gestão de equipa na área dos cuidados 
de saúde primários; 



6054  Diário da República, 1.ª série — N.º 193 — 7 de outubro de 2013 

b) A competência técnica; 
c) A formação em gestão, preferencialmente na área 

da saúde. 

3 - O processo de designação do coordenador da unidade 
de saúde pública envolve as diligências e formalidades 
previstas para a designação da autoridade de saúde, nos 
termos da legislação aplicável, não sendo aplicável, neste 
caso, o disposto no n.º 1.

Artigo 16.º
Regime de exercício de funções

1 - Os coordenadores são designados por um período 
não superior a três anos, renovável por iguais períodos. 

2 - Nos 90 dias seguintes à designação, o diretor exe-
cutivo e o coordenador assinam uma carta de missão, que 
constitui um compromisso onde, de forma explícita, são 
definidos os objetivos, devidamente quantificados e calen-
darizados, a atingir no decurso do exercício de funções. 

3 - Os coordenadores exercem as funções de coorde-
nação sem prejuízo do exercício normal das suas funções 
profissionais. 

4 - As funções de coordenador são incompatíveis com 
as de diretor executivo do ACES. 

Artigo 17.º
Cessação de funções

1 - As funções de coordenador cessam: 
a) No termo do prazo fixado para o exercício de funções; 
b) Na data da tomada de posse em outro cargo ou função 

incompatíveis com o exercício das funções de coordenação; 
c) Por renúncia, mediante carta dirigida ao diretor exe-

cutivo; 
d) Por acordo entre o coordenador e o diretor executivo; 
e) Por decisão do diretor executivo, com fundamento 

em não realização dos objetivos previstos, designadamente 
dos constantes da carta de missão; 

f) Por decisão do diretor executivo, com fundamento 
em conveniência de serviço. 

2 - Verificando-se o previsto na alínea a) do número 
anterior, o coordenador mantém-se em funções até nova 
designação, até ao prazo máximo de 90 dias. 

3 - A renúncia produz efeito 30 dias após a receção da 
carta, salvo se entretanto for designado outro coordenador. 

CAPÍTULO III

Órgãos do ACES e serviços de apoio

SECÇÃO I

Órgãos de administração e fiscalização

Artigo 18.º
Órgãos

São órgãos do ACES: 
a) O diretor executivo; 
b) O conselho executivo; 
c) O conselho clínico e de saúde; 
d) O conselho da comunidade. 

SUBSECÇÃO I

Diretor executivo

Artigo 19.º
Designação

1 - O diretor executivo é designado pelo membro do 
Governo responsável pela área da saúde, sob proposta 
fundamentada do conselho diretivo da respetiva ARS, I. P., 
juntamente com uma nota relativa ao currículo académico 
e profissional. 

2 - O diretor executivo deve possuir licenciatura, cons-
tituindo critérios preferenciais de designação: 

a) A competência demonstrada no exercício, durante 
pelo menos três anos, de funções de coordenação e gestão 
de equipa, e planeamento e organização, mormente na 
área da saúde; 

b) A formação em administração ou gestão, preferen-
cialmente na área da saúde. 

3 - A competência referida no n.º 1 pode ser delegada 
no conselho diretivo da ARS, I. P. 

4 - É competência do membro do Governo responsável 
pela área da saúde a definição do perfil, experiência pro-
fissional e competências de gestão adequadas às funções 
de diretor executivo, dos quais deve informar a Comissão 
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública 
(CReSAP). 

5 - A proposta referida no n.º 1 deve ser acompanhada 
de avaliação, não vinculativa, de currículo e de adequação 
de competências ao cargo de diretor executivo da persona-
lidade a que respeita a proposta de designação, realizada 
pela CReSAP. 

Artigo 20.º
Competência

1 - O diretor executivo gere as atividades, os recursos 
humanos, financeiros e de equipamento do ACES, com-
petindo-lhe: 

a) Representar o ACES; 
b) Celebrar contratos-programa com o conselho di-

retivo da ARS, I. P., e contratos de execução com as 
unidades funcionais do ACES, e zelar pelo respetivo 
cumprimento;

c) Elaborar os planos plurianuais e anuais de atividades 
do ACES, com os respetivos orçamentos, e submetê-los 
à aprovação do conselho diretivo da respetiva ARS, I. P.; 

d) Promover a instalação e o funcionamento de sistema 
eficaz de informação e comunicação; 

e) Verificar a regularidade da contabilidade e da escri-
turação; 

f) Avaliar o desempenho das unidades funcionais e de 
serviços de apoio e responsabilizá-los pela utilização dos 
meios postos à sua disposição e pela realização dos obje-
tivos ordenados ou acordados; 

g) Promover a intercooperação das unidades funcionais, 
nomeadamente através de reuniões periódicas com os res-
petivos coordenadores; 

h) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, 
patrimoniais e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, 
otimizando os meios e adotando medidas que permitam 
simplificar e acelerar procedimentos e promover a apro-
ximação à sociedade e a outros serviços públicos;
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i) Identificar as necessidades de formação específica 
dos funcionários da sua unidade orgânica e propor a fre-
quência das ações de formação consideradas adequadas 
ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo 
do direito à autoformação; 

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontua-
lidade e cumprimento do período normal de trabalho por 
parte dos funcionários da sua unidade orgânica; 

l) Autorizar a passagem de certidões de documentos 
arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando 
contenham matéria confidencial ou reservada, bem como 
a restituição de documentos aos interessados; 

m) Autorizar o exercício de funções a tempo parcial; 
n) Justificar ou injustificar faltas; 
o) Conceder licenças e autorizar o regresso à atividade, 

com exceção da licença sem vencimento por um ano por 
motivo de interesse público e da licença de longa duração; 

p) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar 
o respetivo plano anual; 

q) Autorizar o abono do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença; 

r) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em 
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de 
formação em regime de autoformação ou outras iniciativas 
semelhantes que decorram em território nacional quando 
não importem custos para o serviço; 

s) Autorizar o pessoal a comparecer em juízo quando 
requisitado nos termos da lei de processo; 

t) Outras que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo 
conselho diretivo da respetiva ARS, I. P. 

2 - O diretor executivo designa, em cada centro de saúde, 
um coordenador de unidade funcional como seu represen-
tante, quer para contactos com a comunidade, quer para 
a gestão quotidiana das instalações e equipamentos do 
centro de saúde. 

Artigo 21.º
Regime de exercício de funções

1 - O diretor executivo é designado por um período não 
superior a três anos, renovável por iguais períodos. 

2 - Nas suas faltas e impedimentos, o diretor executivo é 
substituído pelo presidente do conselho clínico e de saúde. 

3 - O diretor executivo é equiparado, para efeitos remu-
neratórios, a cargo de direção superior de 2.º grau. 

Artigo 22.º
Cessação de funções

1 - As funções do diretor executivo cessam: 
a) No termo do prazo fixado para o exercício do cargo; 
b) Na data da tomada de posse em outro cargo ou fun-

ção incompatíveis com o exercício das funções de diretor 
executivo; 

c) Por renúncia do diretor executivo, mediante carta 
dirigida ao presidente do conselho diretivo da ARS, I. P.; 

d) Por acordo entre o diretor executivo e o conselho 
diretivo da ARS, I. P.; 

e) Por deliberação do conselho diretivo da ARS, I. P., 
com fundamento em incumprimento dos deveres de diretor 
executivo. 

2 - Verificando-se o previsto na alínea a) do número 
anterior, o diretor executivo mantém-se em funções até 
nova designação. 

3 - A renúncia produz efeito 30 dias após a receção 
da carta, salvo se entretanto for designado outro diretor 
executivo. 

SUBSECÇÃO II

Conselho executivo

Artigo 23.º
Composição

O conselho executivo é composto: 
a) Pelo diretor executivo, que preside; 
b) Pelo presidente do conselho clínico e de saúde; 
c) Pelo presidente do conselho da comunidade. 

Artigo 24.º
Competência

Compete ao conselho executivo: 
a) Aprovar os planos plurianuais e anuais de atividades 

das várias unidades funcionais, com as respetivas dotações 
orçamentais; 

b) Elaborar o relatório anual de atividades e a conta de 
gerência e submetê-los à aprovação do conselho diretivo 
da respetiva ARS, I. P.; 

c) Elaborar o regulamento interno de funcionamento do 
ACES e submetê-lo à aprovação do conselho diretivo da 
respetiva ARS, I. P., num prazo de 90 dias; 

d) Assegurar a articulação do ACES, em matérias de 
saúde, com os municípios da sua área geográfica; 

e) Celebrar, com autorização do conselho diretivo da 
ARS, I. P., protocolos de colaboração ou apoio e contratos 
de prestação de serviços com outras entidades, públicas ou 
não, nomeadamente com as autarquias locais; 

f) Promover a divulgação pública, pelos meios adequa-
dos, inclusive em sítio na Internet, de informações sobre 
os serviços prestados nos centros de saúde do ACES, dos 
planos e relatórios de atividades e dos pareceres dados 
sobre eles pelo conselho da comunidade, de indicadores 
de satisfação dos utentes e dos profissionais, de projetos 
de qualidade a executar em unidades funcionais e da com-
posição dos órgãos do ACES. 

SUBSECÇÃO III

Conselho clínico e de saúde

Artigo 25.º
Composição e designação

1 - O conselho clínico e de saúde é composto por um 
presidente e três a quatro vogais, todos profissionais de 
saúde em funções no respetivo ACES. 

2 - O número de vogais a designar varia em função da 
população abrangida, da sua dispersão geográfica e do 
número de unidades funcionais integradas em cada ACES, 
nos seguintes termos: 

a) O ACES que integra até 25 unidades funcionais pode 
designar até um máximo de três vogais; 

b) O ACES que integra mais de 25 unidades funcionais 
pode designar até um máximo de quatro vogais. 

3 - O presidente é um médico da especialidade de me-
dicina geral e familiar habilitado com o grau de consultor, 
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salvo em situação excecional, devidamente fundamentada, 
em que pode ser habilitado com o grau de especialista. 

4 - Para efeitos do disposto no n.º 2, são vogais do 
conselho clínico e de saúde, pelo menos: 

a) Um médico da especialidade de saúde pública, habili-
tado com o grau de consultor, salvo em situação excecional, 
devidamente fundamentada, em que pode ser habilitado 
com o grau de especialista; 

b) Um enfermeiro habilitado com o título de enfermeiro 
especialista, preferencialmente em saúde comunitária;

c) Um técnico superior de saúde ou do serviço social 
ou técnico de diagnóstico e terapêutica. 

5 - O presidente é designado por deliberação funda-
mentada do conselho diretivo da respetiva ARS, I. P., sob 
proposta do diretor executivo. 

6 - Os vogais são designados pelo conselho diretivo 
da respetiva ARS, I. P., sob proposta fundamentada do 
presidente do conselho clínico e de saúde. 

7 - Os membros do conselho clínico devem possuir 
conhecimentos técnicos em cuidados de saúde primários, 
prática em processos de garantia de qualidade dos cuidados 
e em processos de auditoria, bem como dominar as técnicas 
de gestão do risco. 

Artigo 26.º
Competência

1 - O conselho clínico e de saúde promove a governação 
clínica e de saúde no ACES, de forma concertada, articu-
lada e participada por todas as unidades funcionais.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, compete, 
em especial, ao conselho clínico e de saúde: 

a) Assegurar que todos os profissionais e unidades fun-
cionais do ACES se orientam para a obtenção de ganhos em 
saúde, garantindo a adequação, a segurança, a efetividade 
e a eficiência dos cuidados de saúde prestados, bem como 
a satisfação dos utentes e dos profissionais; 

b) Promover a cooperação e complementaridade entre 
as várias unidades funcionais; 

c) Acompanhar e apoiar as equipas das diferentes uni-
dades funcionais; 

d) Propor ao diretor executivo a realização de auditorias 
externas ao cumprimento das orientações e protocolos 
clínicos; 

e) Assegurar a interligação técnica do ACES com outros 
serviços e níveis de cuidados de saúde; 

f) Apoiar o diretor executivo em assuntos de natureza 
técnico-profissional e de gestão clínica; 

g) Orientar as equipas das unidades funcionais na ob-
servância das normas técnicas emitidas pelas entidades 
competentes e promover a melhoria contínua dos processos 
e procedimentos assistenciais e de saúde; 

h) Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura 
organizacional de formação, qualidade, humanização, es-
pírito crítico e rigor científico. 

3 - Nos 90 dias seguintes à designação ou renovação 
de mandato, o conselho clínico e de saúde elabora o plano 
de atividades para o triénio, tendo em conta o disposto no 
número anterior, submetendo-o à apreciação e aprovação 
do diretor executivo. 

4 - O plano de atividades do conselho clínico e de saúde 
é revisto e atualizado anualmente.

Artigo 27.º
Presidente

1 - Compete especialmente ao presidente do conselho 
clínico e de saúde: 

a) Assegurar em continuidade as atividades decorrentes 
das competências do conselho clínico e de saúde; 

b) Convocar as reuniões do conselho e dirigir as mesmas; 
c) Coordenar as atividades do conselho; 
d) Exercer voto de qualidade. 

2 - O presidente do conselho clínico e de saúde é subs-
tituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo vogal médico 
que, para o efeito, seja por ele designado. 

Artigo 28.º
Reuniões

O conselho clínico e de saúde reúne-se ordinariamente 
uma vez por mês e, extraordinariamente, quando seja con-
vocado pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido de, 
pelo menos, dois vogais.

Artigo 29.º
Regime de exercício de funções

1 - Os membros do conselho clínico e de saúde são de-
signados por um período não superior a três anos, renová-
vel até ao limite de seis anos, salvo em situação excecional 
devidamente fundamentada. 

2 - Os membros do conselho clínico e de saúde podem 
ser dispensados parcialmente do exercício das suas funções 
profissionais. 

3 - As funções de membro do conselho clínico e de saúde 
são incompatíveis com as de diretor executivo do ACES, 
sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 21.º, e com as 
de coordenador de unidade funcional. 

4 - Ao presidente do conselho clínico é atribuído um 
suplemento remuneratório a fixar por despacho dos mem-
bros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da 
Administração Pública e da saúde. 

5 - Aos vogais do conselho clínico é atribuído um su-
plemento remuneratório a fixar por despacho dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Ad-
ministração Pública e da saúde. 

Artigo 30.º
Cessação de funções

1 - As funções de membro do conselho clínico e de 
saúde cessam: 

a) No termo do prazo fixado para o exercício do cargo; 
b) Na data da tomada de posse noutro cargo ou função 

incompatíveis com o exercício das funções de membro do 
conselho clínico e de saúde; 

c) Por renúncia, mediante carta dirigida ao presidente 
do conselho diretivo da ARS, I. P.; 

d) Por acordo entre o membro do conselho clínico e de 
saúde e o conselho diretivo da ARS, I. P.; 

e) Por deliberação do conselho diretivo da ARS, I. P., 
com fundamento em incumprimento dos deveres de mem-
bro do conselho clínico e de saúde. 

2 - Verificando-se o previsto na alínea a) do número 
anterior, o membro do conselho clínico e de saúde man-
tém-se em funções até nova designação.
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3 - A renúncia produz efeito 30 dias após a receção da 
carta, salvo se entretanto for designado outro membro.

SUBSECÇÃO IV

Conselho da comunidade

Artigo 31.º
Composição e designação

1 - O conselho da comunidade é composto por: 
a) Um representante indicado pelas câmaras municipais 

da área de atuação do ACES, que preside; 
b) Um representante de cada município abrangido pelo 

ACES, designado pelas respetivas assembleias municipais; 
c) Um representante do centro distrital de segurança 

social, designado pelo conselho diretivo; 
d) Um representante das escolas ou agrupamentos de 

escolas, designado pelo diretor regional de educação; 
e) Um representante das instituições particulares de 

solidariedade social, designado, anualmente, pelo órgão 
executivo de associação representativa das mesmas, em 
regime de rotatividade; 

f) Um representante da associação de utentes do ACES, 
designado pela respetiva direção; 

g) Um representante das associações sindicais com as-
sento na Comissão Permanente de Concertação Social, de-
signado pelo respetivo presidente, sob proposta daquelas; 

h) Um representante das associações de empregadores 
com assento na Comissão Permanente de Concertação 
Social, designado pelo respetivo presidente, sob proposta 
daquelas; 

i) Um representante do hospital de referência, designado 
pelo órgão de administração; 

j) Um representante das equipas de voluntariado social, 
designado por acordo entre as mesmas; 

l) Um representante da Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens. 

2 - Sem prejuízo do disposto na alínea e) do número 
anterior, os membros do conselho da comunidade são 
designados por um período de três anos, renovável por 
iguais períodos, sem prejuízo da sua substituição, a todo 
o tempo, pelas entidades que os designaram. 

Artigo 32.º
Competência

Compete designadamente ao conselho da comunidade: 
a) Dar parecer sobre os planos plurianuais e anuais de 

atividades do ACES e respetivos orçamentos, antes de 
serem aprovados; 

b) Acompanhar a execução dos planos de atividade, 
podendo para isso obter do diretor executivo do ACES as 
informações necessárias; 

c) Alertar o diretor executivo para factos reveladores 
de deficiências graves na prestação de cuidados de saúde; 

d) Dar parecer sobre o relatório anual de atividades e 
a conta de gerência, apresentados pelo diretor executivo; 

e) Assegurar a articulação do ACES, em matérias de 
saúde, com os municípios da sua área geográfica; 

f) Propor ações de educação e promoção da saúde e 
de combate à doença a realizar pelo ACES em parceria 
com os municípios e demais instituições representadas no 
conselho da comunidade; 

g) Dinamizar associações e redes de utentes promotoras 
de equipas de voluntariado. 

Artigo 33.º
Presidente

1 - O presidente é indicado pelas câmaras municipais 
da área de atuação do ACES. 

2 - Ao presidente compete especialmente: 
a) Representar o conselho da comunidade; 
b) Convocar e dirigir as reuniões; 
c) Assegurar a ligação do conselho da comunidade 

aos outros órgãos do ACES, especialmente ao diretor 
executivo. 

Artigo 34.º
Funcionamento

1 - O conselho da comunidade reúne ordinariamente 
uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou a 
pedido de dois terços dos seus membros. 

2 - As deliberações são tomadas por maioria simples 
dos votos. 

3 - O conselho da comunidade reúne-se em instalações 
indicadas pelo diretor executivo do ACES, que presta o 
demais apoio logístico. 

SECÇÃO II

Serviços de apoio

Artigo 35.º
Serviços

Nos ACES funcionam, na dependência do diretor exe-
cutivo, os seguintes serviços de apoio: 

a) Unidade de apoio à gestão; 
b) Gabinete do cidadão. 

Artigo 36.º
Unidade de apoio à gestão

1 - A unidade de apoio à gestão, organizada numa lógica 
de concentração dos serviços não assistenciais do ACES, 
presta apoio administrativo e geral ao diretor executivo, 
ao conselho clínico e de saúde e às unidades funcionais, 
cabendo-lhe, designadamente: 

a) Prestar assessoria técnica em todos os domínios da 
gestão do ACES; 

b) Acompanhar a execução dos contratos-programa ce-
lebrados entre o ACES e o conselho diretivo da ARS, I. P.; 

c) Colaborar na elaboração dos planos de atividade e 
orçamentos e acompanhar a respetiva execução; 

d) Analisar a eficácia das políticas de gestão dos recur-
sos humanos, dos equipamentos e financeira e elaborar 
os respetivos relatórios anualmente e quando solicitados 
pelo diretor executivo; 

e) Monitorizar e disponibilizar informação sobre fatu-
ração e prescrição; 

f) Assegurar e organizar os procedimentos administra-
tivos respeitantes à gestão de bens e equipamentos afetos 
ao ACES e garantir o controlo de consumos; 
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g) Assegurar o aprovisionamento, gestão e controlo de 
vacinas, contracetivos e demais medicamentos e material 
de consumo clínico; 

h) Coordenar os serviços de segurança, apoio e vigilân-
cia ao ACES e suas unidades funcionais. 

2 - A unidade de apoio à gestão exerce as suas funções 
em articulação funcional com os serviços de apoio da 
respetiva ARS, I. P., nomeadamente através da utilização 
de serviços partilhados. 

3 - A unidade de apoio à gestão tem um responsável, 
designado pelo diretor executivo do ACES, de entre li-
cenciados com experiência e formação preferencial nas 
áreas de economia, gestão ou administração e experiência 
na área da saúde. 

4 - Para o exercício das tarefas enunciadas na alínea g) 
do n.º 1 é designado um técnico superior com formação e 
experiência adequadas. 

Artigo 37.º
Gabinete do cidadão

1 - Compete especialmente ao gabinete do cidadão:
a) Verificar as condições de acesso dos utentes aos cui-

dados de saúde; 
b) Informar os utentes dos seus direitos e deveres como 

utilizadores dos cuidados de saúde primários; 
c) Receber observações, sugestões e reclamações dos 

utentes relativas aos cuidados prestados e responder às 
mesmas; 

d) Verificar regularmente o grau de satisfação dos uten-
tes do ACES. 

2 - O gabinete do cidadão organiza canais de comuni-
cação com cada centro de saúde do ACES. 

CAPÍTULO IV

Instrumentos de gestão

Artigo 38.º
Instrumentos de gestão

São instrumentos de gestão do ACES: 
a) O regulamento interno; 
b) Os planos plurianuais e anuais de atividades e res-

petivos orçamentos; 
c) Os relatórios de atividades; 
d) O contrato-programa. 

Artigo 39.º
Contratos-programa

1 - Para efeitos do presente decreto-lei, contrato-pro-
grama é o acordo celebrado entre o diretor executivo do 
ACES e o conselho diretivo da ARS, I. P., pelo qual se 
estabelecem, qualitativa e quantitativamente, os objetivos 
do ACES e os recursos afetados ao seu cumprimento e se 
fixam as regras relativas à respetiva execução. 

2 - O contrato-programa é celebrado anualmente, de-
vendo, designadamente: 

a) Delimitar o âmbito, prioridades e modalidades 
da prestação de cuidados e serviços de saúde, contem-

plando os programas nacionais e assegurando a sua 
harmonização e coerência em todo o Sistema Nacional 
de Saúde;

b) Estabelecer objetivos e metas quantitativas em cada 
uma das áreas de intervenção do ACES; 

c) Prever indicadores de controlo da qualidade das pres-
tações de cuidados de saúde; 

d) Definir instrumentos de acompanhamento e avalia-
ção das atividades assistenciais e económico-financeiras 
do ACES; 

e) Prever o tempo e o modo da atribuição de recursos, 
em função do cumprimento das metas qualitativas e quan-
titativas estabelecidas; 

f) Estabelecer as regras a que devem obedecer as uni-
dades do ACES a fim de poderem funcionar como centros 
de produção e de custos; 

g) Estabelecer os mecanismos para a continuidade da 
prestação de cuidados, em especial os relativos à articu-
lação funcional com a rede de cuidados diferenciados e a 
rede de cuidados continuados integrados; 

h) Prever as modalidades de apoio técnico da ARS, I. P., 
à gestão do ACES. 

3 - Os modelos de contrato-programa são aprovados 
por despacho do membro do Governo responsável pela 
área da saúde. 

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 40.º

[Revogado] 

Artigo 41.º

[Revogado] 

Artigo 42.º
Vigência transitória do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de maio

Os centros de saúde regulados pelo Decreto-Lei 
n.º 157/99, de 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 39/2002, de 26 de fevereiro, e repristinado pelo 
Decreto-Lei n.º 88/2005, de 3 de junho, deixam de estar 
sujeitos a esse diploma a partir do momento em que são 
integrados em ACES. 

Artigo 42.º-A
Centros de saúde integrados em unidades locais de saúde

Os centros de saúde integrados em unidades locais de 
saúde seguem, com as necessárias adaptações, o regime 
de organização e funcionamento previsto no presente de-
creto-lei, devendo refleti-lo nos respetivos regulamentos 
internos. 

Artigo 43.º
Regulamentação

A regulamentação prevista no presente decreto-lei 
é aprovada no prazo de 90 dias após a sua entrada em 
vigor.
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ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º)

Republicação do Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei estabelece as regras e princípios 
de organização dos serviços e funções de natureza opera-
tiva de saúde pública, sedeados a nível nacional, regional 
e local. 

Artigo 2.º
Organização

1 - As funções operativas do serviço de saúde pública de 
área de intervenção regional são exercidas no departamento 
de saúde pública de cada administração regional de saúde 
e integram-se na respetiva estrutura orgânica. 

2 - As funções operativas do serviço de saúde pública de 
âmbito local são exercidas nas unidades de saúde pública 
dos agrupamentos de centros de saúde e nas unidades locais 
de saúde, integrando-se nas respetivas estruturas orgânicas 
com as necessárias adaptações. 

Artigo 3.º
Competências

1 - Os serviços de natureza operativa de saúde pública 
são serviços públicos criados em função da dimensão po-
pulacional residente na área respetiva de intervenção, com 
competência para: 

a) Identificar necessidades de saúde; 
b) Monitorizar o estado de saúde da população e seus 

determinantes; 
c) Promover a investigação e a vigilância epidemio-

lógicas; 
d) Avaliar o impacte das várias intervenções em saúde; 
e) Gerir programas e projetos nas áreas de defesa, pro-

teção e promoção da saúde da população, no quadro dos 
planos nacionais de saúde ou dos respetivos programas 
ou planos regionais ou locais de saúde, nomeadamente 
vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, saúde ocupa-
cional e saúde oral; 

f) Participar na execução das atividades dos programas 
descritos na alínea anterior, no que respeita aos determi-
nantes globais da saúde ao nível dos comportamentos e 
do ambiente; 

g) Promover e participar na formação pré-graduada e 
pós-graduada e contínua dos diversos grupos profissionais 
que integram. 

2 - Os serviços de natureza operativa de saúde pública 
devem orientar a sua intervenção para a prossecução das 
Operações Essenciais de Saúde Pública, nos termos da 
Organização Mundial da Saúde, nomeadamente:

a) Manter a vigilância da saúde e bem-estar dos cida-
dãos, incluindo a recolha de dados para a produção de 

estatísticas, e medidas de acompanhamento nas áreas das 
doenças comunicáveis e não comunicáveis, saúde mental, 
saúde materna e infantil, saúde ocupacional e ambiente, 
bem como proceder a inquéritos e outras medidas de se-
guimento de estilos de vida e padrões de comportamento;

b) Monitorização e resposta a riscos e emergências em 
saúde pública, incluindo riscos químicos, biológicos, ra-
diológicos e nucleares;

c) Contribuir para assegurar a proteção da saúde nas 
vertentes ambiental, climática, ocupacional, alimentar e 
de outras constantes do Plano Nacional de Saúde;

d) Promover a saúde através de ações sobre os deter-
minantes sociais, com especial enfoque na identificação 
de pessoas e populações com riscos diferenciados, contri-
buindo para políticas intersetoriais que promovam a saúde 
e progressivamente eliminem as desigualdades;

e) Atuar na prevenção da doença, em particular pela eli-
minação da exposição a agentes nocivos para a saúde, ga-
rantir a cobertura vacinal adequada, modelação de compor-
tamentos e participando em programas de deteção precoce;

f) Contribuir para a planificação das ações e atividades 
necessárias para a manutenção da saúde das populações, 
incluindo a avaliação de impactos na saúde de políticas 
transversais;

g) Manter a formação e certificação dos recursos hu-
manos da saúde pública;

h) Promover a gestão sustentável de recursos financeiros 
e materiais disponíveis;

i) Assegurar a sensibilização das pessoas, mantendo e 
melhorando continuadamente a comunicação sobre saúde e 
a mobilização social para as responsabilidades individuais 
e coletivas para com a saúde pública;

j) Prosseguir investigação em saúde pública, incluindo 
sobre serviços de saúde, com vista a produzir conheci-
mentos para a elaboração e implementação de políticas 
de saúde.

3 - As competências dos serviços de natureza operativa 
de saúde pública integram o exercício do poder de autori-
dade de saúde, no cumprimento da obrigação do Estado de 
intervir na defesa da saúde pública, conforme legislação 
especial aplicável.

Artigo 4.º
Cooperação e dever de colaboração

1 - O desempenho das funções operativas dos serviços 
de saúde pública observa os seguintes princípios: 

a) A nível regional, o departamento de saúde pública res-
petivo deve garantir o funcionamento e a disponibilidade da 
informação em saúde, bem como a necessária articulação 
com os outros departamentos e serviços das administrações 
regionais de saúde, adiante designadas por ARS; 

b) A nível local, as unidades de saúde pública devem 
garantir a funcionalidade do sistema e circuitos de infor-
mação, bem como a necessária articulação com as outras 
unidades funcionais dos agrupamentos de centros de saúde 
e dos hospitais de referência da sua área geodemográfica. 

2 - No exercício das funções operativas, os serviços 
de saúde pública acedem à informação armazenada nos 
sistemas integrados de informação em saúde, incluindo 
os hospitais na respetiva área de influência, respeitando 
as regras nacionais definidas para a segurança, proteção e 
confidencialidade dos dados pessoais e demais informação. 
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3 - No exercício das funções operativas, os serviços de 
saúde pública garantem a necessária cooperação e articu-
lação com instituições públicas relevantes para a saúde, 
com partilha e divulgação de informação e conhecimento, 
podendo ainda envolver outras instituições, públicas, pri-
vadas ou da área social, relevantes para a saúde da comu-
nidade em geral. 

Artigo 5.º
Situações de risco para a saúde pública

1 - Em situações de risco para a saúde pública, ou de 
necessidade de vigilância epidemiológica, podem os ser-
viços operativos de saúde pública requerer a todas as ins-
tituições e profissionais de saúde, públicos ou privados, os 
dados e a informação em saúde que considerem essenciais 
para o controlo de tais riscos, ou para o exercício dessa 
vigilância. 

2 - As entidades referidas no número anterior devem 
prestar toda a colaboração que lhes seja solicitada no 
sentido de serem atingidas as finalidades do processo de 
recolha de informação para o controlo dos riscos de saúde 
pública ou do exercício de vigilância. 

3 - Para efeitos do n.º 1, os dados essenciais para trata-
mento de informação de saúde pública incluem descrições 
clínicas, resultados laboratoriais, fontes e tipos de riscos, 
número de casos humanos e de mortes, condições que 
determinem a propagação da doença e medidas aplicadas, 
bem como quaisquer outras informações que forneçam 
meios de prova com base em métodos científicos estabe-
lecidos e aceites. 

Artigo 5.º-A
Designação

O processo de designação do diretor do departamento 
de saúde pública e do coordenador da unidade de saúde 
pública envolve as diligências e formalidades previstas 
para a designação da autoridade de saúde, nos termos da 
legislação especial aplicável.

CAPÍTULO II

Serviços de âmbito regional

Artigo 6.º
Diretor do departamento de saúde pública

1 - Ao diretor do departamento de saúde pública compete: 
a) Assegurar o funcionamento do serviço e o cumpri-

mento dos objetivos programados, orientado por critérios 
de eficiência e qualidade técnica, com vista à sua melhoria 
contínua; 

b) Promover a avaliação sistemática das atividades, 
de acordo com os objetivos e competências previstos no 
artigo 3.º; 

c) Elaborar o regulamento interno do departamento 
de saúde pública e submetê-lo à aprovação do conselho 
diretivo da ARS; 

d) Elaborar a proposta do plano de ação e respetivo 
orçamento e submetê-lo a aprovação do conselho diretivo 
da ARS e assegurar a sua execução; 

e) Garantir o funcionamento operacional do sistema 
de informação, nos seus componentes de circuito interno, 
circuitos entre serviços de nível regional e local e circuitos 

de informação resultantes da articulação com as outras 
instituições relevantes para a saúde da população da região; 

f) Promover uma articulação e cooperação eficientes com 
os demais serviços de saúde e outras entidades externas; 

g) Assegurar a formação pós-graduada e contínua dos 
diversos grupos profissionais sob a sua direção. 

2 - [Revogado]. 

Artigo 7.º
Organização e funcionamento

1 - As competências de cada departamento de saúde 
pública são as constantes das portarias que aprovam 
os estatutos da respetiva administração regional de 
saúde.

2 - A organização e funcionamento de cada departa-
mento de saúde pública constam de regulamento próprio, 
o qual se deve reger, no que respeita às funções operativas 
de serviços de saúde pública, pelos seguintes princípios: 

a) Flexibilidade da estrutura organizacional, privile-
giando a diferenciação técnica dos recursos humanos nas 
áreas de intervenção previstas no artigo 3.º; 

b) Diferenciação das unidades integrantes cuja desa-
gregação se justifique, de forma a proporcionar uma res-
posta eficiente e de qualidade nas áreas de informação e 
planeamento em saúde, vigilância epidemiológica, gestão 
de programas e projetos de intervenção em saúde pública, 
incluindo, obrigatoriamente, o programa nacional de va-
cinação; 

c) Criação de equipas móveis para apoio ao nível local 
e intervenção no terreno em situações especiais, designa-
damente em situações que impliquem grave risco para a 
saúde pública. 

3 - O número de profissionais que integram o depar-
tamento de saúde pública deve ser ajustado à dimensão 
populacional da sua área de intervenção e, na sua com-
posição, integrar, nomeadamente, técnicos das seguintes 
áreas profissionais: 

a) Médicos com o grau de especialista em saúde pública; 
b) Enfermeiros, preferencialmente com diferenciação 

em saúde pública ou saúde comunitária; 
c) Técnicos superiores de saúde nos ramos de engenharia 

sanitária, laboratório, nutrição e psicologia; 
d) Técnicos de diagnóstico e terapêutica das áreas de 

saúde ambiental, análises clínicas e de saúde pública e 
saúde oral; 

e) Outros técnicos, nomeadamente das áreas de infor-
mática, estatística, comunicação, que podem ser partilha-
dos entre serviços e setores de outros departamentos ou 
unidades. 

CAPÍTULO III

Serviços de âmbito local

Artigo 8.º
Unidade de saúde pública

1 - Em cada agrupamento de centros de saúde ou, com 
as necessárias adaptações, em cada unidade local de saúde, 
existe uma unidade de saúde pública que possui autonomia 
organizativa e técnica. 
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2 - Sem prejuízo das funções atribuídas pelo n.º 1 do 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, 
a unidade de saúde pública: 

a) Assume uma estrutura organizacional flexível, per-
mitindo a necessária adequação às especificidades geo-
demográficas e em que se privilegie a diferenciação téc-
nica dos recursos nas áreas de diagnóstico e intervenção 
previstas; 

b) Elabora regulamento interno, contendo, nomeada-
mente, a missão, valores e visão, a estrutura orgânica e o 
funcionamento, o modelo de gestão do sistema de infor-
mação, áreas de atuação e níveis de responsabilização dos 
diferentes grupos de profissionais que integram a equipa, 
carta de qualidade e regras gerais para a formação contínua 
dos profissionais, submetendo-o à aprovação do diretor 
executivo. 

3 - Na constituição da equipa referida no n.º 2 do ar-
tigo 12.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, 
relativa aos agrupamentos de centros de saúde, devem ser 
observados, de forma indicativa, de acordo com os recursos 
humanos disponíveis e conforme as características geode-
mográficas da zona de intervenção, os seguintes rácios: 

a) Um médico com o grau de especialista em saúde 
pública por cada 25 000 habitantes; 

b) Um enfermeiro por cada 30 000 habitantes; 
c) Um técnico de saúde ambiental por cada 15 000 ha-

bitantes.

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, con-
siderando as áreas funcionais a desenvolver, bem como as 
características da população abrangida, podem ser aplica-
dos outros rácios ou integrados outros profissionais nas 
referidas equipas em número adequado à defesa da saúde 
pública. 

Artigo 9.º
Participação de nível municipal

1 - Com vista a colaborar nos projetos relevantes para 
a respetiva área de intervenção, o coordenador da unidade 
de saúde pública de cada agrupamento de centros de saúde 
deve propor ao diretor executivo respetivo: 

a) A celebração de protocolos com as autarquias inte-
ressadas; 

b) A participação na criação e atividade de comissões 
de âmbito municipal com intervenção na área de saúde 
pública. 

2 - No desenvolvimento da alínea a) do número anterior, 
os referidos protocolos podem ter como objeto o acom-
panhamento de programas intersectoriais para prevenção 
e promoção da saúde, nomeadamente no que respeita a 

doenças crónicas, doenças transmissíveis e determinantes 
sociais e ambientais, que constituam risco para a saúde 
pública das populações, bem como o incremento de estilos 
de vida saudáveis. 

3 - No desenvolvimento da alínea b) do n.º 1 e sem pre-
juízo da independência técnica e hierárquica dos respetivos 
serviços, o coordenador da unidade de saúde pública de 
cada agrupamento de centros de saúde pode participar no 
processo de facilitação de constituição de uma comissão 
municipal de saúde comunitária junto de cada câmara 
municipal, com ela devendo manter colaboração regular. 

4 - A comissão prevista no número anterior é constituída 
por representantes das áreas da justiça, da segurança so-
cial, da saúde e da educação, das câmaras municipais e 
de organizações da sociedade civil, nos termos a definir 
em decreto-lei. 

5 - O diretor executivo dos agrupamentos de centros 
de saúde deve dar conhecimento, ao conselho diretivo da 
ARS territorialmente competente, das situações referidas 
nos números anteriores. 

Artigo 10.º
[Revogado].

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 10.º-A
Regiões Autónomas

O presente decreto-lei é aplicável no território nacional, 
sem prejuízo da salvaguarda das competências dos órgãos 
de governo próprio das Regiões Autónomas.

Artigo 11.º
Disposição transitória

Até à constituição de cada unidade de saúde pública na 
respetiva área territorial correspondente ao ACES, man-
tém-se, a nível de cada município, a atual estrutura dos 
serviços de saúde pública. 

Artigo 12.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.º 286/99, de 27 de julho, à 
exceção do seu artigo 24.º 

Artigo 13.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor 90 dias após a 
sua publicação. 
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