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TESTAMENTO VITAL 

A possibilidade de definir que cuidados de saúde deseja receber em caso de quase 

morte ou de incapacidade física ou mental existe há quase dois anos, mas o 

serviço que centraliza esta informação só começa a funcionar em julho. 

O prolongamento artificial da vida é uma das situações que podem ser evitadas 

com um testamento vital. Em Portugal, já é possível registar esta vontade por 

escrito desde julho de 2012, dizendo que cuidados de saúde pretende receber em 

caso de quase morte ou de incapacidade física ou mental. No entanto, só agora foi 

publicada a legislação referente à base de dados que irá tornar esta informação 

acessível a todos os profissionais de saúde.  

Esta lei entra em vigor a 1 de julho. Conheça as principais regras relacionadas com 

as diretivas antecipadas da vontade. 
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Registo vai facilitar partilha de informação 

Quando a lei sobre o testamento vital foi publicada, ficou determinado que, no prazo de 

180 dias, o Governo a regulamentaria. Esse prazo esgotou em fevereiro de 2013 e só 

agora, mais de um ano depois, foi publicada a dita regulamentação. Estão assim criadas 

as condições necessárias para implementar o Registo Nacional do Testamento Vital 

(Rentev), serviço que irá centralizar toda a informação sobre esta matéria. Este serviço 

será responsável por receber, registar, organizar e manter atualizada a documentação 

relativa às diretivas antecipadas de vontade e às procurações de cuidados de saúde. Foi 

também aprovado o documento que irá servir de modelo à declaração que cada cidadão 

pode para exprimir a sua vontade. Poderá ser utilizado a partir de julho. 

Processo passa a ser gratuito  

Os testamentos podem ser apresentados presencialmente ou enviados por correio 

registado (neste caso, a assinatura deverá estar reconhecida, o que tem custos) e o 

serviço é gratuito para os utilizadores. Depois de entregues, compete aos serviços de 

saúde analisá-los e informar os titulares de eventuais problemas detetados. Os autores 

dos testamentos dispõem de 10 dias úteis para os corrigir. Caso não o façam ou eixem 

passar o prazo, o processo é considerado inválido. É também responsabilidade dos 

serviços de saúde informá-los, por escrito, quando o processo estiver concluído. Devem 

fazê-lo no prazo de 10 dias úteis a contar da entrega inicial da documentação ou do 

momento em que remetem as correções. 

Os dados inscritos são inseridos na Plataforma de Dados de Saúde, à qual os titulares 

têm acesso permanente através do Portal do Utente. O Rentev está também acessível a 

todos profissionais de saúde, para consulta. Na prática, de cada vez que um médico 

consultar o processo de um paciente, este será automaticamente notificado, desde que o 

seu endereço eletrónico conste do Rentev.O Testamento Vital deve ser escrito e assinado 

presencialmente perante funcionário devidamente habilitado do Registo Nacional do 

Testamento Vital, o qual é criado pelo diploma em causa e, actualmente, inexistente.O 

registo tem, no entanto, mero valor declarativo, e a eventual demora da instituição 

doRegisto Nacional do Testamento Vital não impedirá, assim, a produção de efeitos daLei 

n.º 25/2012, de 16 de Junho, desde que cumpridos os demais requisitos. 

O documento de Directivas Antecipadas de Vontade tem validade de cinco anos, sendo 

sucessivamente renovável mediante declaração de confirmação do seu teor, inscrita no 

respectivo registo. Caberá, aqui, perguntar se o mesmo prazo de validade se aplicará às 

Directivas Antecipadas de Vontade não registadas, uma vez que a lei não desenvolve a 

regulamentação deste caso. No entanto, parece-nos que, não fazendo a lei qualquer 

distinção ou referência expressa, e sendo esta regra motivada por uma preocupação pela 

correspondência da vontade expressa com a vontade real e actual, também o documento 

não registado de Directivas Antecipadas de Vontade deverá sucumbir perante o mesmo 

prazo de cinco anos. 
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Este diploma define as Directivas Antecipadas de Vontade, designadamente sob a forma de Testamento Vital, como o 

documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento, através do qual o indivíduo, maior e capaz, manifesta 

antecipadamente a sua vontade consciente, livre e esclarecida relativamente aos cuidados de saúde que deseja ou não 

receber, caso venha a encontrar-se incapaz, por qualquer razão, de expressar a sua vontade pessoal, de modo autónomo. 

O outorgante pode, por exemplo, declarar a vontade de não ser submetido a tratamento de suporte artificial das funções 

vitais ou a medidas de suporte básico de vida, de alimentação e hidratação artificiais, com o único propósito de retardar 

o processo natural de morte, ou de ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental. O conteúdo de 

tais declarações não é, no entanto, ilimitado, e as Directivas Antecipadas de Vontadeserão consideradas 

juridicamenteinexistentes, não produzindo quaisquer efeitos: (i) quando sejam contrárias à lei, à ordem pública ou às boas 

práticas;(ii) quando o seu cumprimento possa provocar propositadamente a morte não natural e evitável, em termos 

equivalentes ao homicídio a pedido da vítima ou a ajuda ao suicídio; (iii) quando o outorgante não tenha expressado de 

forma clara e inequívoca a sua vontade. Outorgado o Testamento Vital, os profissionais de saúde responsáveis pelo 

tratamento do outorgante devem respeitar as Directivas Antecipadas de Vontade nele contidas, salvo quando se 

demonstrar que o outorgante não desejaria mantê-las; quando se verificar evidente desactualização da vontade do 

outorgante face aos progressos dos meios terapêuticos entretanto verificados; quando as circunstâncias de facto não 

correspondam àquelas previstas pelo outorgante no momento da assinatura; ou ainda em caso de urgência ou perigo 

imediato para a vida do outorgante, quando o acesso às mesmas possa implicar demora que agrave previsivelmente os 

riscos para a sua vida ou saúde. 

Para mais informação:marketingofficer@fernandomessias.pt 
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EVENTS AND SEMINARS 
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NOVAS PERSPECTIVAS NA RESPONSABILIDADE DO ESTADO O IMPACTO DA 

LIDERANÇA ORGANIZACIONAL NO BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES 

Novas perspectivas na responsabilidade do Estado 

O impacto da liderança organizacional no bem-estar dos trabalhadores NOVO! 

Autor : Fernando Messias 

1ª Edição 2013 

As chefias assumem um papel fundamental no processo de liderança pois são 

elas que se encontram maioritariamente em contato com os colaboradores e 

poderão monitorizar melhor (pelo menos com maior proximidade e/ou influência) 

o resultado da sua força de trabalho.A coerência entre os comportamentos que 

a organização reclama dos seus colaboradores e os comportamentos que 

promovam bem-estar gera um ciclo de aumento de bem-estar melhorando o 

sucesso da organização. Quanto à análise interna Portuguesa parece constatar-

se a existência de uma necessidade quase que irresistível de reformar tudo e 

todos – veja-se por exemplo a este respeito o excelente artigo do Professor 

Correia Jesuíno intitulado de “Leadership and culture in Portugal” integrado no 

estudo “Culture and Leadership Across the World – The GLOBE book of in-Depth 

Studies of 25 Societies” dos autores Jagdeep S. Chhokar, Felix C. Brodbeckn e 

Robert J. House, 2008. Hoje parece assistir-se a uma reforma das pessoas – veja-se 

por exemplo o 15 de Novembro de 2012 onde se assistiu à maior manifestação 

cívica de sempre em Portugal; um protesto generalizado ao resultado 

económico de quatro décadas de manifesta incapacidade política governativa. 

Parece assistir-se a uma reforma das consciências e a uma maior abertura ao 

mundo em grande parte conseguida pela integração europeia. 

O líder é um produto do grupo e participa ele próprio na criação do mesmo 

grupo. Líder e seguidor, chefia e colaborador estão interligados na relação de 

liderança. 

Pode concluir-se que o papel de líder é considerado um papel social emergente 

e iterativamente reconhecido à medida que as pessoas vão trabalhando em 

conjunto.   

Disponível aquiAvailable here 
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