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SE MUDAR DE IDEIAS SOBRE
A PESSOA QUE ESCOLHI PARA
MEU ACOMPANHANTE
É POSSÍVEL SUBSTITUÍ-LA?

Sim. Pode pedir ao tribunal a substituição da 
pessoa que exerce as funções de acompa-
nhante.

AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO
ACOMPANHANTE SÃO PAGAS?

Não. Essas funções são exercidas gratuita-
mente, sendo o acompanhante apenas reem-
bolsado das despesas que efetuou.

O QUE SUCEDE DURANTE
O PROCESSO JUDICIAL?

O Ministério Público ou o advogado propõem 
uma ação. A pessoa é sempre ouvida pelo juiz 
que também determina a realização de um 
exame médico destinado a averiguar a afeta-
ção de que a pessoa sofre, as suas consequên-
cias e os meios de tratamento aconselháveis. 
O juiz obtida a informação necessária, profere 
a decisão na qual nomeia o acompanhante e 
discrimina os atos que o acompanhado pode, 
ou não pode, efetuar livremente. Por exemplo, 
ali será indicado se o acompanhado pode ou 
não votar, efetuar testamento, casar, adotar, 
perfilhar, comprar ou vender imóveis, etc.

ESTA DECISÃO JUDICIAL VAI
MANTER-SE IGUAL PARA SEMPRE?

Não. A sentença pode ser revista a todo o 
tempo – sempre que a evolução do acompa-
nhado o justifique – e tem, obrigatoriamente, de 
ser revista de 5 em 5 anos.
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A QUEM
SE DESTINA
O
ACOMPANHAMENTO?

A todas as pessoas que, por razões de saúde, 
deficiência ou pelo seu comportamento (alcoo-
lismo, toxicodependência, etc.) não podem ou 
não conseguem, sem apoio, tratar dos assun-
tos relacionados com a sua vida.

As medidas de acompanhamento, que apenas 
podem ser decretadas pelo tribunal, destinam-
-se a proteger a pessoa, impedindo que fique à 
mercê da vontade de outros ou que terceiros 
tomem decisões que lhes sejam prejudiciais.

O tribunal analisa cada situação concreta tendo 
em conta que a pessoa pode, por exemplo, ter 
um problema de saúde ou de deficiência que a 
impede de tratar de assuntos complicados, mas 
que é perfeitamente capaz de cuidar do seu 
dia a dia, ou de continuar a poder votar ou a 
educar os filhos. Assim, o tribunal vai decidir 
partindo do pressuposto que, mesmo que a 
pessoa padeça de uma doença muito incapaci-
tante, a sua vontade não tem – a não ser numa 
situação extrema – de ser integralmente substi-
tuída pela de outra pessoa.

QUEM PODE REQUERER
O ACOMPANHAMENTO?

A própria pessoa ou, com autorização deste, o
respetivo cônjuge, quem com ela viva em união 
de facto ou qualquer parente sucessível – por 
exemplo: pelos pais, filhos, irmãos ou tios.

PARA QUE SERVE
O ACOMPANHAMENTO?

E SE PESSOA QUE NECESSITA
DE ACOMPANHAMENTO NÃO O PEDIR
NEM AUTORIZAR QUE OUTRO
PEÇA POR SI?

Há situações em que a pessoa, devido a 
doença ou ao estado em que se encontra, 
apesar de necessitar de medidas de acompa-
nhamento, não quer ou não aceita pedi-las. 
Nessas situações o tribunal pode dispensar a 
sua autorização.

SE TENHO UM PROBLEMA DE SAÚDE,
DEFICIÊNCIA OU
DE COMPORTAMENTO E, NA MEDIDA 
DAS MINHAS CAPACIDADES, DESEJO 
CONTINUAR A DECIDIR A MINHA VIDA 
E QUE A MINHA VONTADE CONTINUE 
A SER RESPEITADA,
O QUE DEVO FAZER?

QUEM PODE SER INDICADO
COMO
ACOMPANHANTE?

Qualquer pessoa maior de idade que se encon-
tre no pleno exercício dos seus direitos. Pode 
vir a ser designado mais do que um acompa-
nhante, especificando o tribunal as funções que 
devem ser exercidas por cada um deles.

SE O INTERESSADO NÃO ESCOLHER
O SEU ACOMPANHANTE, O QUE 
SUCEDE?

Nesse caso o acompanhante é designado pelo
tribunal, podendo este escolher, por exemplo, o
cônjuge, a pessoa com quem vive em união de
facto, um dos filhos maiores, os avós ou 
mesmo uma pessoa da instituição que frequen-
te ou onde se encontre internado.

QUAIS SÃO AS FUNÇÕES
DO ACOMPANHANTE?

O acompanhante deve velar pelo bem-estar do
acompanhado nos mesmos termos em que o 
faria um bom pai de família, ou seja: uma 
pessoa média, razoavelmente cuidadosa, 
atenta e empenhada. Por essa razão, o acom-
panhante deve manter contacto e visitar a 
pessoa que acompanha. A principal função do 
acompanhante é a de ajudar o acompanhado 
nas situações que o tribunal vier a considerar 
que o apoio é necessário. Por este motivo, as 
funções do acompanhante dependem sempre 
da concreta situação da pessoa que acompa-
nha. Nuns casos terá de intervir pouco na vida 
do acompanhado e noutros mais.

Pode dirigir-se ao Ministério Público do tribunal 
cível mais próximo da sua residência ou recor-
rer aos serviços de um advogado. Na hipótese 
de não possuir meios financeiros que lhe 
permitam custear os serviços de um advogado 
pode, junto dos serviços da segurança social, 
pedir que lhe seja concedida proteção jurídica, 
encontrando em

toda a informação necessária para o efeito. 
Quando se dirigir ao advogado ou ao Ministério
Público deve levar toda a documentação clínica 
que possua, bem como a identidade da pessoa 
que escolhe como seu acompanhante.
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