Ficha Síntese da Entidade

O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) criado pela Portaria nº 1373/2007 de 19 de
Outubro, integrou os Hospitais Júlio de Matos e Miguel Bombarda. É um estabelecimento público do
Serviço Nacional de Saúde, enquadrado no sector público administrativo, dotado de personalidade
jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Tem sede na Avenida do Brasil, nº 53, no Parque de Saúde de Lisboa.

O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa tem como missão a prestação de cuidados especializados
de psiquiatria e saúde mental a todos os cidadãos adultos, no âmbito das responsabilidades e
capacidades das unidades hospitalares que o integram, de acordo com os princípios definidos na Lei
36/98 de 24 de julho (Lei de Saúde Mental) e no Decreto-lei 304/2009 de 22 de outubro (Estabelece
os princípios orientadores da organização, gestão e avaliação dos serviços de psiquiatria e saúde
mental), dando execução às orientações de política de saúde mental a nível nacional e regional, aos
planos estratégicos e decisões superiormente aprovadas, designadamente as previstas no Plano de
Ação para Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental.
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O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa responde de acordo com as áreas de influência e redes de
referenciação, cumprindo os contratos-programa celebrados, em articulação com as demais
instituições integradas na rede de prestação de cuidados de saúde, desenvolvendo ainda atividades
complementares como as de ensino pós-graduado, investigação e formação. Na sua de influência
direta do Centro Hospitalar residem 815.580 habitantes.

Na sua atuação, o Centro Hospitalar pauta-se pela prossecução de objetivos estratégicos como a
prestação de cuidados de saúde humanizados, de qualidade e em tempo oportuno, o aumento da
eficiência e eficácia, num quadro de equilíbrio económico e financeiro sustentável, bem como, a

implementação de medidas que visem a melhoria e humanização na prestação de cuidados aos
doentes residentes e desenvolvimento de programas de reabilitação adaptados às necessidades
específicas dos mesmos com vista a promover a respetiva reinserção sócio-familiar e na comunidade.

O CHPL tem os seus serviços assistenciais organizados da seguinte forma:
Internamento:
Agudos – com uma lotação de 119 camas
Reabilitação - com uma lotação de 97 camas
Residentes – com uma lotação de 136 camas
Psiquiatria Forense – com uma lotação de 32 camas
A Taxa de Ocupação ronda os 88%
Ambulatório:
Consulta externa especializada de psiquiatria e subespecialidades de Neurologia, Endocrinologia,
Alcoologia, Redução do Risco Tabágico, Stress Pós Traumático e Sexologia Clínica; Serviço de
Psicologia e Psicoterapias; Unidades de MCDT (Neurofisiologia, Eletroconvulsivoterapia, Patologia
Clínica e Radiologia); Hospitalização Parcial (Hospitais de dia e áreas de dia); Reabilitação
Psicossocial (Terapia Ocupacional, Grupo de Teatro Terapêutico, Rádio Aurora e Formação
Profissional); Cuidados Domiciliários; e Estruturas Comunitárias que têm como objetivo a prestação
de cuidados de proximidade de psiquiatria e saúde mental em Sintra, Odivelas, Torres Vedras, Mafra,
Vila Franca de Xira, Olivais e Graça.
O Atendimento Psiquiátrico de Urgência é realizado na Urgência Metropolitana de Psiquiatria de
Lisboa, localizada no Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital de S. José, assegurado por
recursos humanos do CHPL.
Colaboram em todas as atividades que desenvolve cerca de 627 profissionais.

