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A moção de estratégia sectorial apresentada no XXIV Congresso da Juventude

Popular pela Concelhia de Cascais (doravante designada por JP Cascais) é reflexo de

uma das bandeiras que temos hasteado vigorosamente, pela premência e

sensibilidade da matéria em causa. É, portanto, propósito desde documento, mais do

que uma mera reflexão sobre a atuação débil de todas as estruturas partidárias e

entidades governativas, a desmistificação do tema e a criação de medidas concretas

para prevenir, combater e mitigar as doenças mentais.

Segundo a OMS, saúde é 'o bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo', sendo

impossível promover a saúde como um todo descurando a saúde mental/psicológica.

A Covid 19 veio evidenciar uma outra ‘pandemia silenciosa’, menos visível, mas tão

perniciosa como as doenças mais palpáveis. A depressão, a ansiedade e os conflitos

familiares abalaram vários lares portugueses, fruto de confinamento necessário

imposto pelo Governo.

Este problema tem sido ignorado, ano após ano, moção após moção, governo após

governo. Um assunto que, por ser tabu, não é devidamente debatido e sempre

preterido por outros chavões políticos que certamente se reflectem em mais votos. 

 Os dados com que nos deparámos ao investigar esta temática são alarmantes e

trazem à luz o que consideramos ser uma verdadeira pandemia silenciosa.

Como Direita personalista e descomplexada que somos, não podemos ficar

indiferentes e temos o dever de agarrar e agitar esta bandeira. Segundo a OCDE,

somos o 5º estado-membro que mais consome antidepressivos: são consumidas 104

doses de antidepressivos por cada mil habitantes, número que contrasta com a média 

" MAIS DO QUE AUSÊNCIA DE DOENÇA, REPRESENTA
UMA SITUAÇÃO DE COMPLETO BEM-ESTAR FÍSICO,

PSÍQUICO E SOCIAL."
OMS



da OCDE de 63 doses por mil habitantes e com as 30 doses que se consumiam em

Portugal no ano de 2000.

A nível mundial, deparamo-nos com indicadores verdadeiramente assustadores que

nos dizem que há um suicídio a cada 40 segundos e que é esta a segunda maior causa

de mortalidade entre os jovens.  De acordo com as mais recentes estatísticas, das

pessoas que estão a tomar ansiolíticos e antidepressivos, 14% começou a fazê-lo

devido à situação gerada pela covid-19 (conclusões do Barómetro Covid-19 da Escola

Nacional de Saúde Pública). 

 Verificou-se ainda que foram os mais jovens (16-25 anos) os que mais iniciaram a toma

destes medicamentos neste período, tendo sido a faixa etária de população mais idosa

quem mais aumentou a dosagem.Importa ainda salientar que, no mesmo estudo, das

1234 pessoas que reportaram ter necessitado de consulta médica, mais de metade

(57,6%) não a teve e destes, 35,2 % falharam porque os serviços a desmarcaram.

Se antes da pandemia já havia necessidade de abordar esta questão, hoje, após meses

de confinamento, é ainda mais urgente tratar esta matéria. Como alerta o psiquiatra

Miguel Xavier, diretor do programa nacional de saúde mental, “situações de pobreza,

exclusão, desemprego de longa duração ou precariedade”, factores exacerbados pela

pandemia, "têm uma influência enorme sobre a vulnerabilidade ao sofrimento

psicológico”.

Urge, assim, apelar ao governo e às autarquias pela criação de políticas públicas que

mitiguem o impacto da COVID-19 na saúde mental.  Não podemos ignorar os factos e,

por essa razão, apresentamos este caderno de propostas em Congresso Nacional. 

Por ser um tema complexo que carece de alguma especialização, decidimos ouvir

todas as partes envolvidas. Não seria prudente construir um caderno reivindicativo

com base no 'achismo' e, por isso, para além de realizarmos um inquérito anónimo que

contou com mais de 350 respostas, fomos também ouvir os especialistas. Fomos

recebidos pela Ordem dos Psicólogos, na pessoa da Vice-Presidente, Dra. Isabel

Trindade, que nos guiou e nos permitiu verter também neste documento a perspectiva

de quem dedica o seu dia-a-dia a tratar esta matéria.

Este problema deve ser tratado a montante e, para isso, o primeiro passo passa por

sensibilizar a sociedade, nomeadamente, começando pelos mais novos. Através do

exemplo e do ensino nas escolas pretendemos consciencializar as novas gerações

sobre a saúde mental/psicológica.
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Como conservadores personalistas que somos, não defendemos a formatação de

ideias nem o proibicionismo. Defendemos sim, a preservação e garantia da liberdade

de estilo de vida de cada um. Opomo-nos, assim, à uniformização dos homens, como

bem nos elucidou Adelino Amaro da Costa. 

Acreditamos que as nossas escolhas e pequenos gestos diários podem fazer a

diferença e que, no que toca à saúde mental, devemos promover uma atitude

preventiva. Atitude típica de uma estrutura como a nossa, que olha para a saúde

através de uma perspectiva holística.  É nesta direcção tão característica da Juventude

Popular que queremos guiar o futuro de Portugal.

     

O INQUÉRITOO INQUÉRITO

A saúde mental/psicológica é um tema sério que carece de estudo para a obtenção

de resultados coadune com a realidade. Por essa razão, realizámos um estudo sob

forma de inquérito anónimo com o objectivo de aproximarmos as estruturas políticas à

sociedade. Só assim 'quem decide' poderá conhecer as necessidades de sobre quem

influem as suas decisões.  

Contámos com um espaço amostral de 350 respostas em que os inquiridos

apresentam uma média de idades de 35 anos e onde se verifica uma ligeira

predominância do sexo feminino (52,8%) face ao masculino (47,2%). Na sua maioria

solteiros (61,9%), encontram-se a trabalhar ou a estudar e um dado animador é o facto

de quase a totalidade ter compreendido e respeitado o estado de emergência

enquanto o mesmo vigorou.

Em matéria económica, identificámos um primeiro factor de risco. Cerca de 76% dos

inquiridos afirmou que a pandemia teve uma influência directa na quebra dos seus

rendimentos, o que, segundo um estudo do Hospital de Braga, é um parâmetro 



externo que influencia fortemente a saúde mental/psicológica.

Um exemplo claro dessa influência pode-se verificar no pico da crise económica em

2012 onde, segundo uma dissertação de mestrado (Serra, 2014), os portugueses

sentiram ansiedade (60%), humor depressivo (43%), tristeza (53%) e sensação de que a

vida se agrava progressivamente (95%).  Outra das variáveis que estudámos foi a

convivência social no período de confinamento. 

 

A maioria dos inquiridos passou este período com os seus familiares mais directos

incluindo marido/mulher, a restante minoria optou pelos amigos mais próximos. Um

estudo desenvolvido pela Associação de Defesa do Consumidor (DECO) apurou que 6

em cada 10 portugueses afirmam ter tido algum tipo de fricção familiar durante o

confinamento, o que pode explicar também o aumento vertiginoso do número de

divórcios e de discussões que resultam em violência doméstica ou situações

semelhantes.

Outro indicador que abordámos neste questionário foi o impacto do confinamento na

alteração das rotinas e consequentemente os sintomas provocados. A pergunta incidia

sobre a frequência de sintomas como pensamentos suicidas, ansiedade, dificuldade

em dormir, irritação, tristeza, dificuldade em tomar decisões, cansaço e depressão.

Apesar de as respostas que recebemos serem, na sua maioria, positivas dada a grande

incidência da resposta 'nunca', deparámo-nos com dados alarmantes: elevada

percentagem de depressão de maior ou menor grau e de dificuldade em tomar

decisões e um número significativo de pensamentos suicidas.  Por fim, e porque este

questionário não se limitava a respostas de ‘sim’ e ‘não’, analisámos as respostas

abertas onde, apesar de não obrigatórias, obtivemos elevada taxa de resposta. 

 Recolhemos contributos nas mais variadas áreas e dos mais variados âmbitos. Um dos

pontos que obteve uma maior concordância foi a necessidade de desmistificar a

saúde mental e adoptar uma atitude de prevenção. Recebemos ainda sugestões

interessantes como a criação de formações de 'como pedir ajuda', incentivos fiscais

para as empresas que disponibilizem ajuda psicológica aos funcionários, entre outras.
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Como supramencionado, este caderno de propostas é fruto de uma ampla

auscultação da sociedade e da comunidade científica. Por meio de reuniões com a

Ordem dos Psicólogos pudemos limar as arestas de todas as propostas que

apresentamos neste documento. 

Há uma clara tentativa de ser o mais abrangentes possível e, por isso, quisemos

sintetizar e converter todas as preocupações que nos foram transmitidas em

propostas concretas. Todas as nossas propostas estão em condições de ser aplicadas,

umas são em âmbito nacional e outras em âmbito local.

.INCLUSÃO DA SAÚDE MENTAL/PSICOLÓGICA NOS CURRÍCULOS ESCOLARES 

Acreditamos que o estigma se combate com educação e que a temática da Saúde

Mental/Psicológica se coaduna com os objectivos da recém-criada disciplina de

Cidadania e Desenvolvimento.

A disciplina tem como objectivo 'preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos

democráticos, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e

cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem

como de suprimir os radicalismos violentos'. 

Para atingir este objectivo acreditamos ser fundamental a inclusão desta temática nos 

 planos curriculares..Consideramos que a abordagem desta temática deve ser gradual,

iniciando-se no ensino primário e desdobrando-se entre componentes práticas e

teóricas até à conclusão da escolaridade obrigatória.

O REFORÇO DO NÚMERO DE PSICÓLOGOS NAS ESCOLAS 

Se antes da pandemia de COVID-19 esta já deveria ser uma prioridade de quem nos

governa, hoje, após meses de confinamento e de modelos de estudo alternativo, urge

dar resposta a este pedido dos jovens e reforçar a rede de psicólogos nas escolas.



CUIDADOS PSICOLÓGICOS DE PROXIMIDADE E ACESSÍVEIS VIA

VIDEOCONFERÊNCIA

Na nossa auscultação à sociedade, umas das preocupações que mais detectámos é

dificuldade de acesso a cuidados psicológicos. As autarquias locais deverão ter aqui

um papel fundamental, nomeadamente com a criação de um serviço de cuidados

psicológicos via videoconferência. Devido aos tempos em que vivemos conseguimos

chegar à conclusão que muitos serviços podem agora ser oferecidos à distância,

acreditamos que este é um deles. As reuniões, aulas e consultas via videoconferência

surgiram na nossa vida, para o bem e para o mal. Contudo, pensamos que neste caso

podem ser aproveitadas como um novo meio de aproximação à população.

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA OS MAIS IDOSOS 

Tendo sido o confinamento um período muito conturbado para todos, os idosos

acabam por ser uma faixa etária muito mais frágil  biologicamente pelo que sensível ao

vírus. 

 Um grupo como o presente, reformado da sua atividade profissional e com uma rotina

pouco preenchida, em comparação a outras mais juvenis e por sinal, mais activas,

depara-se, dentro das suas limitações, com a condicionante de não a poder preencher

livremente, nomeadamente com as visitas dos seus entes queridos - o que abala

significativamente o seu bem estar. 

Esta faixa da população necessita, por isso, de um maior acompanhamento por parte

dos órgãos de poder local, uma vez que tem menor facilidade no acesso à informação

e consequentemente a cuidados psicológicos.

INCENTIVOS FISCAIS PARA EMPRESAS QUE GARANTAM APOIO PSICOLÓGICO AOS

TRABALHADORES 

Um trabalhador sem uma mente sã e equilibrada, não é um trabalhador produtivo,

pelo que a sua garantia é uma enorme mais valia tanto para si, como para a empresa,

caso se verifique uma ferramenta a utilizar.

Esta medida poderá ser interligada com outras políticas positivas como o direito ao

desligamento, e assim será possível contrariar a tendência crescente para o burnout.

O incentivo fiscal, neste caso, poderá passar pelas despesas com psicologia serem

abatidas/dedutíveis em sede de IRC. A proposta é simples, contudo a sua

aplicabilidade carece de um maior estudo e aprofundamento, e é nesse sentido que

propomos a sua análise pelo Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha.

 .



ACESSIBILIDADE A TERAPIA FAMILIAR E DE GESTÃO DE CONFLITOS 

O conceito de família, tem como base o começo e adaptação de uma vida social,

porém, no mesmo seio também se podem verificar variáveis anómalas, tais como

situações que resultem em divórcios e violência e que constatamos estarem a

aumentar vertiginosamente. 

É por isso nossa responsabilidade como Direita Personalista de inspiração cristã

intervir, no sentido de inverter esta tendência. Propomos, por isso, à semelhança do

acompanhamento psicológico via videoconferência, um serviço psicológico acessível

e especializado em terapia familiar e gestão de conflitos. 

É com as questões familiares que devemos ter especial cuidado e atenção,

justamente por considerarmos ser a família o primeiro elemento constitutivo de uma

sociedade, a primeira base que funda os homens do amanhã.

.AUMENTO DO NÚMERO DE CAMAS PARA PEDOPSIQUIATRIA

O reduzido número de camas para internamento pedopsiquiátrico é demonstrativo da

falta de investimento e de capacidade de resposta do SNS para combater esta

pandemia silenciosa que numa era de crescente isolamento social e individualismos

afeta cada vez mais crianças e jovens. 

Actualmente estão disponíveis somente 34 camas para internamento pedopsiquiátrico

em todo o país. Este número está bastante abaixo do necessário considerando que as

necessidades de internamento crescem na ordem dos 40%. Além do reduzido número,

verificamos ainda uma péssima distribuição geográfica das camas disponíveis, sendo

que apenas abrangem o Porto, Lisboa e Coimbra, deixando grande parte do país

(Alentejo e Algarve) sem qualquer apoio ou serviço nesta matéria.

Desta forma, a JP Cascais propõe o destacamento mínimo de 20 camas destinadas ao

internamento pedopsiquiátrico em cada uma das cinco regiões de Portugal

Continental (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) e também em

ambas as Regiões Autónomas de modo a cobrir a crescente necessidade de

internamentos de crianças e jovens em unidades de cuidados psiquiátricos e de saúde

mental.

 .

     



INCLUSÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE PSICOLÓGICA EM TODOS OS GRUPOS DE

CLASSIFICAÇÃO HOSPITALAR

Atualmente, em Portugal, os hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde

abrangidos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), estão divididos hierarquicamente

em grupos segundo a natureza das suas responsabilidades e valências. Classificados

de I a IV (sendo este último grupo dividido em três sub-classificações de

especialidades) em ordem crescente de exercício de valências. Apenas as unidades

de saúde integrantes do Grupo IV-c exercem as valências de Psiquiatria e Saúde

Mental.

Em seguimento do enquadramento feito no âmbito desta moção, a JP Cascais

considera imperativo o alargamento desta valência a todas as unidades hospitalares

do SNS sob a forma de equipas de psicólogos e psiquiatras em cada unidade

hospitalar. Estas equipas, cujo número de integrantes iria variar de acordo com a

população na área de influência de cada Hospital ou Centro Hospitalar, teriam as

seguintes responsabilidades: 

          - Fazer a triagem psicológica dos pacientes que entrem na área de urgência

médica de modo a assegurar o bem estar mental dos mesmos e também evitar a

manifestação ou agravamento de doenças do foro psicológico (i.e. ansiedade);

- Assegurar o acompanhamento psicológico de pacientes em internamento de forma a

atenuar qualquer sentimento de isolamento e solidão experienciados por estes;

- Fazer um acompanhamento regular a pacientes recém saídos de internamento

durante um período de 1 mês.

Consideramos de extrema importância nos cuidados de saúde haver também um

acompanhamento psicológico completo, recuperando o velho ideal Helénico «Mente

sã, corpo são», pois a saúde mental desempenha um papel fundamental na

recuperação de enfermidades.

 .

     



        

REFORÇO DO NÚMERO DE PSICÓLOGOS E PEDOPSIQUIATRAS 

 

Propomos o reforço da rede de psicólogos e de pedopsiquiatras no aparelho do SNS.

Segundo a Ordem dos Psicólogos, o número actual de psicólogos no SNS (917) não só

é insuficiente, como seria necessário o dobro deste número para suprir as

necessidades mínimas (um psicólogo por cada 5 mil habitantes). 

Quanto ao número de pedopsiquiatras, o panorama é ainda mais sombrio: o número

está longe de suprir as necessidades mínimas e verifica-se novamente uma deficiente

distribuição territorial. A título de exemplo, no Algarve há somente um pedopsiquiatra

para toda a região e a tempo parcial. Este cenário provoca uma ineficiência grave na

capacidade de resposta do SNS a este problema. 

Face ao tempo e aos desafios que vivemos hoje, especialmente em virtude da

situação pandémica em que nos encontramos que nos confronta constantemente

com os limites das nossas psiques, uma carência de profissionais da psicologia e

pedopsiquiatria a este nível assombroso constitui um escândalo que obriga a uma

resposta rápida e eficiente por parte do poder político.

 .
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Finalmente, resta-nos agradecer a todos os que contribuíram para a construção deste

documento. À Ordem dos Psicólogos na pessoa da sua Vice-Presidente, Dra. Isabel

Trindade e da Presidente da Delegação Regional do Sul, Dra. Raquel Raimundo, por

todos os dados estatísticos e linhas orientadoras que nos facultaram e que se

demonstraram essenciais para uma correcta leitura da realidade desta temática.  

Temos verificado uma total inércia e desconhecimento do tema da Saúde

Mental/Psicológica por parte dos nossos governantes e cabe-nos a nós, jovens

políticos e futuros decisores, alterar este paradigma. Cabe-nos dialogar com todas as

forças políticas para encontrar uma solução consensual que reflita as preocupações

da sociedade e da comunidade científica.  

A nós, na JP Cascais, é esta a força que nos move. Queremos reiterar, uma vez mais, o

nosso total empenho para que se encarem estas propostas com a atenção devida.

Que este possa ser um ponto de partida na construção de medidas concretas e que

passemos, de uma vez por todas, das palavras aos atos, apelando às demais

concelhias para que comunguem deste mesmo inconformismo e vontade de mudar.

 .
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