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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente o Livro Verde e a proposta da Comissão que visa estabelecer uma 
estratégia da UE no domínio da saúde mental; partilha o ponto de vista segundo o qual a 
saúde mental da população da EU poderia ser consideravelmente melhorada;  concorda 
que tal melhoria é importante para garantir a justiça social e o desenvolvimento 
socioeconómico da população da UE;

2. Salienta que existem muitos tipos de doenças mentais que dão origem a necessidades 
diferentes e que requerem diferentes tipos de apoio;

3. Considera que, para além de estruturas destinadas ao tratamento de doenças mentais, é
conveniente prever igualmente, sempre que possível, a activação de mecanismos de 
prevenção de perturbações mentais; considera, neste contexto, ser essencial identificar os 
factores sociais, ambientais e de outra natureza que constituem causas de instabilidade ou 
doença mental para os cidadãos da UE;

4. Recomenda que todas as estratégias no domínio da saúde mental tenham em conta as 
diferenças socioeconómicas e culturais da população em causa;

5. Congratula-se com o facto de o Livro Verde reconhecer que os factores sociais e 
ambientais, tais como os antecedentes pessoais, a família, o enquadramento social, bem 
como as condições de vida, nomeadamente a pobreza, a vida nas grandes urbes, o 
isolamento rural, as condições de trabalho, a insegurança em matéria de emprego, o 
desemprego e um longo horário de trabalho desempenham um papel na saúde mental das 
pessoas; salienta que as perturbações mentais são a principal causa da reforma antecipada e 
da reforma por invalidez;

6. Saúda as iniciativas sociais realizadas no âmbito da política social e da política de emprego 
destinadas a promover o tratamento não discriminatório de pessoas que sofrem de doença 
mental, a integração social de indivíduos com deficiência mental e a prevenção do stress no 
local de trabalho;

7. Faz notar que a desinstitucionalização dos serviços de saúde mental e a criação de serviços 
no âmbito dos cuidados de saúde primários podem contribuir para a integração social;

8. Observa que o Livro Verde aponta como primeira prioridade no combate à doença mental 
a prestação de cuidados e tratamentos eficazes e de grande qualidade mediante o recurso a 
intervenção médica e de carácter psicológico, o que implica a existência de infra-estruturas 
adequadas e de recursos financeiros suficientes; entende, todavia, que a primeira prioridade 
no combate à doença mental deveria assentar numa abordagem idêntica à da promoção da 
saúde mental e da prevenção da doença mental; considera que o tratamento médico não 
pode substituir-se aos factores sociais que salvaguardam a saúde da sociedade, em geral; 
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entende que deve ser conferida maior ênfase à prevenção da doença mental através de 
intervenções sociais e ambientais acessíveis às pessoas que sofrem de doença mental, tais 
como as descritas no ponto 6.1 do Livro Verde; 

9. Assinala que os pacientes que sofrem de doença mental devem ter acesso a todos os 
tratamentos existentes susceptíveis de melhorar o seu estado de saúde, independentemente 
de factores sociais ou económicos; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a 
assegurarem que todos os tratamentos de doenças mentais estejam ao alcance dos doentes 
e sejam cobertos pelos sistemas nacionais de saúde; insta os Estados-Membros a 
garantirem uma rede de segurança em matéria de tratamento médico para todos os 
cidadãos que não estejam cobertos por sistemas nacionais de segurança social; recomenda 
aos Estados-Membros que garantam a aplicação de políticas de saúde e segurança no local 
de trabalho que visem explicitamente a promoção da saúde mental, bem como a prevenção, 
identificação e gestão da depressão e a prevenção do suicídio e que identifiquem e prestem 
apoio aos locais de trabalho em que os trabalhadores correm maior risco de vir a sofrer de 
perturbações mentais;

10. Considera que boas condições de trabalho contribuem para a saúde mental, pelo que as 
empresas deveriam introduzir políticas destinadas a apoiar os trabalhadores que venham a 
sofrer ou sofram já de doença mental;

11. Considera que os Estados-Membros devem promover activamente a formação e a 
colocação de profissionais de saúde;

12. Considera que pode ser necessário conceder apoio financeiro às pessoas que cuidam a 
título particular de doentes mentais e que é igualmente necessário apoiar os grupos de 
entreajuda;

13. Considera que, no contexto da prevenção e da prestação de cuidados adequados, as prisões 
não são um ambiente adequado para as pessoas que sofrem de doença mental e que se 
impõe procurar activamente alternativas;

14. Sustenta que, atendendo ao facto de os agentes da polícia lidarem por vezes com pessoas
que apresentam alguns indícios de doença mental, a sensibilização para este tipo de 
doenças deve fazer parte da sua formação;

15. Congratula-se com o facto de o Livro Verde, na sua secção 6.1, reconhecer a importância 
da promoção da saúde mental e da prevenção da doença mental como meios de melhorar a 
saúde mental da população da UE; entende que se devem desenvolver esforços no sentido 
de estabelecer ligações intersectoriais sustentáveis que englobem abordagens 
multissectoriais e multidisciplinares;

16. Solicita a adopção de medidas destinadas a combater a estigmatização, as violações de 
direitos humanos e a discriminação de pessoas que sofrem de perturbações mentais, bem 
como a promover activamente a sua inclusão social; considera que os utentes, as famílias e 
as pessoas que prestam cuidados são parceiros essenciais no que se refere ao
desenvolvimento de serviços nos locais de trabalho e nas comunidades; realça a 
importância da formação com vista à sensibilização nos locais de trabalho; considera que os 
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utentes, as famílias e as pessoas que prestam cuidados são parceiros essenciais para o 
desenvolvimento de serviços, pelo que defende a sua capacitação e a sua participação em 
todos os aspectos do planeamento e administração dos serviços;

17. Destaca o papel vital que os empregadores desempenham no recrutamento e contratação 
de indivíduos com experiência de perturbações mentais, bem como o papel da UE na luta 
contra a estigmatização e a discriminação de que são alvo os indivíduos com experiência de 
doenças mentais; faz notar que a Directiva 2000/78/CE estabelece um quadro geral 
destinado a prevenir a discriminação no emprego com base numa deficiência e deve ser 
aplicada na íntegra; considera vital que a doença mental seja classificada como deficiência 
em todos os Estados-Membros;

18. Observa que, de acordo com o Livro Verde, os diferentes Estados-Membros evidenciam 
taxas de suicídio significativamente díspares; considera que importa investigar os factores 
de natureza socioeconómica, ambiental e de saúde responsáveis por tais disparidades, bem 
como os efeitos desses factores na saúde mental dos cidadãos; recomenda aos Estados-
Membros que apoiem as redes de pessoas com perturbações mentais e comportamentais e 
as suas famílias, avaliem e promovam políticas e programas tendentes a reduzir a 
estigmatização e a exclusão social e implementem programas de informação do público 
destinados a melhorar os conhecimentos que o mesmo tem sobre as causas, sintomas e 
opções terapêuticas das doenças mentais;

19. Observa ainda que se devem estabelecer as condições de utilização dos instrumentos 
comunitários existentes, tais como o sétimo programa-quadro no domínio da investigação, 
tendo em vista o desenvolvimento de oportunidades de investigação e o apoio à
investigação no domínio da saúde mental na UE;

20. Recorda igualmente à Comissão que as pessoas que sofrem de deficiência ou de uma 
doença crónica são vulneráveis e necessitam, em particular, de apoio para evitar que 
venham a sofrer de uma depressão ou de outra doença mental;

21. É sua convicção que o recurso à coacção é altamente contraproducente no tratamento da 
doença mental; concorda em que o tratamento coercivo em hospital e/ou o tratamento de 
proximidade só devem ser aplicados quando outras alternativas menos restritivas e 
voluntárias se tenham revelado infrutíferas; salienta a necessidade de incluir mecanismos 
eficazes de garantia dos direitos fundamentais das pessoas nos processos e procedimentos 
relativos a internamentos e tratamentos obrigatórios; preconiza a desinstitucionalização e 
realça a importância dos cuidados de proximidade;

22. Considera, igualmente, que fomentar a sensibilização do público, dos parceiros sociais e de
outros organismos responsáveis para a doença mental, a respectiva prevenção e as opções 
terapêuticas e incentivar a integração dos doentes mentais e dos indivíduos com deficiência 
no mundo do trabalho podem contribuir para uma maior aceitação e compreensão por 
parte da sociedade;

23. É de opinião que os sistemas nacionais de saúde devem atribuir maior prioridade ao 
objectivo da promoção da saúde mental, atendendo às suas repercussões para o bem-estar 
pessoal, da família e da sociedade e em conformidade com as recomendações da OMS e da 
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24. Considera que é necessário aumentar os recursos destinados a promover a saúde mental 
através de acções de investigação preventiva, designadamente à luz do envelhecimento da 
população da UE (que se traduz numa maior ocorrência de processos neurodegenerativos 
como as doenças de Alzheimer e de Parkinson);

25. Chama a atenção para a medicalização crescente de situações da vida, o que faz com que 
determinadas situações existenciais sejam cada vez mais definidas como doenças e, como 
tal, tratadas clinicamente;

26. Observa que a responsabilidade pela organização e o financiamento dos cuidados de saúde, 
incluindo os cuidados de saúde prestados a doentes mentais, é da exclusiva competência
dos governos nacionais;

27. Salienta que a saúde mental é simultaneamente uma questão de saúde e uma questão social;
assinala igualmente que a incidência crescente de doenças mentais, aliada à existência de 
melhores, mas dispendiosas opções terapêuticas, representa um desafio considerável para 
os sistemas nacionais de segurança social;

28. Frisa as disparidades consideráveis das despesas com a saúde mental entre os vários 
Estados-Membros, quer em termos de valor absoluto quer proporcionalmente ao total das 
despesas com cuidados de saúde;

29. Chama a atenção, no que respeita à estratégia de emprego prosseguida pela UE, para a 
influência da saúde mental no emprego, bem como para a influência do desemprego na 
saúde mental das pessoas;

30. Assinala a necessidade de informar melhor o público sobre as questões de saúde mental e 
sobre a enorme importância da detecção atempada de doenças mentais que são muitas 
vezes difíceis de identificar, a fim de limitar o seu impacto na saúde, bem como as suas 
repercussões sociais e económicas;

31. Reputa necessária uma investigação aprofundada a fim de explicar as disparidades 
existentes em termos de organização e prestação de cuidados médicos e assistência social 
às pessoas que sofrem de perturbações mentais, bem como de resultados dos cuidados e 
assistência prestados; considera que, para efeitos de uma tal investigação, são necessárias 
definições e metodologias uniformes e entende que as características básicas dos cuidados 
prestados às pessoas que sofrem de doença mental devem ser a qualidade, a diferenciação, 
a complexidade e a continuidade; sustenta que as instituições médicas e sociais que não 
apresentem as referidas características não deveriam participar na prestação de cuidados de 
saúde;

32. Entende que a prestação de cuidados a doentes mentais deve ser coerentemente 
estruturada, de modo a evitar a hospitalização desnecessária ou injustificadamente 
prolongada de indivíduos cuja doença pode ser tratada ambulatoriamente em instituições 
dirigidas por pessoal qualificado; considera que se afigura sempre necessário assegurar a 
utilização terapêutica de comunicação com o meio social do doente, prestar a este último
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serviços sociais e proporcionar-lhe um programa útil destinado a maximizar o seu potencial 
social e de emprego; sustenta, por esta razão, que os Estados-Membros deveriam
disponibilizar os fundos necessários para financiar o alojamento independente e o emprego 
de doentes que deles possam beneficiar e para financiar a prestação permanente de 
cuidados sociais e de saúde aos demais doentes.
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