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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 que visa estabelecer uma estratégica da 
UE no domínio da saúde mental; partilha o ponto de vista segundo o qual a saúde mental 
da população da EU pode ser consideravelmente melhorada;

2. 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 e as 
condições de vida, assim como os factores genéticos são determinantes da condição 
mental;

3. 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; 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 suprir os 
factores sociais que mantêm a saúde da sociedade, em geral; entende que deve ser 
conferida maior ênfase à prevenção da doença mental através de intervenções sociais e 
ambientais, tais como as descritas no ponto 6.1 do Livro Verde;

4. Observa que, de acordo com o Livro Verde, os diferentes Estados-Membros evidenciam 
taxas de suicídio significativamente díspares; considera que se devem investigar os 
factores de natureza social e de saúde responsáveis por tais disparidades;

5. Está convicto de que o recurso à coação é altamente contraproducente no tratamento da 
doença mental; concorda em que o tratamento coercivo só deve ser aplicado quando 
outras alternativas menos restritivas 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.


