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AlertaMente e Câmara Municipal do Seixal co-organizaram evento:

I Jornadas de Saúde Mental da 
Área Metropolitana de Lisboa

O Auditório da Câmara Municipal do Seixal acolheu, no dia 22 de novembro, 
as Primeiras Jornadas da Saúde Mental da Área Metropolitana de Lisboa.  A 
iniciativa foi co-organizada pela Câmara Municipal do Seixal e a AlertaMen-
te: Associação Nacional para a Saúde Mental e incluiu uma conferência di-
nâmica, que contou com a participação activa de 230 interessados, contan-
do com figuras de renome de vários sectores, líderes empresariais, médi-
cos, políticos, opinion makers, academia, entre outros. A conferência visou 
traduzir uma abordagem do ponto de vista social para o científico e político e 
englobou ainda cinco workshops, subordinados a temas inovadores, como 
Saúde mental no trabalho e a importância dos líderes do setor privado; 
Ehealth & TIC: centrar o ato médico no paciente; Cuidadores informais e o 
reconhecimento do seu contributo na sociedade; Saúde mental nas escolas 
e a importância do desporto; e Saúde mental, neurociência e direito: direitos 
fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental. 
A AlertaMente – Associação Nacional para a Saúde Mental, é uma organiza-
ção Sem Fins Lucrativos que elege como objetivo a promoção do debate na-
cional para que a saúde mental passe a ser enquadrada em todas as políti-
cas do domínio público, privado, aos níveis nacional, regional e internacio-
nal, bem como o combate ao estigma associado às doenças mentais e o 
apoio financeiro às famílias de pessoas que sofram de perturbações men-
tais. De acordo com a instituição, a promoção do debate nacional visa que a 
saúde mental melhore substancialmente, garantindo aos portugueses digni-
dade e qualidade de vida. Quando um em cada cinco portugueses sofre de 
uma perturbação mental, algo está mal. No momento, não existem respos-
tas a este desafio e Portugal continua a liderar o ranking europeu, sendo o 
país com mais doenças mentais por habitante e o maior no consumo de an-
tidepressivos.
Dependências esteve presente no evento e entrevistou alguns dos presen-
tes…

Telma Almeida, Diretora do 
Conselho Executivo da AlertaMente

O que é, em concreto, a AlertaMente?
Somos um grupo que estava a trabalhar fora do país, há mais de dez anos, 
desde Londres a Frankfurt, passando por Luanda… Entretanto, um pai ou 
uma avó de nós sofre um acidente ou é diagnosticada com Alzheimer e cons-

tatamos que a sociedade não possui um suporte para atender estes casos e 
os repatriados vêem-se na obrigação de largarem as suas carreiras e volta-
rem… E quando estes repatriados voltam, fica uma mágoa: o país que os fez 
sair não teve uma resposta para os seus familiares… Nesse sentido, a Aler-
taMente forma-se com o intuito de marcar a diferença e obter respostas.

Foi também na procura dessas respostas que organizaram estas pri-
meiras jornadas?
Somos mais incisivos do que isso. A AlertaMente orienta-se por uma missão 
tripartida: o primeiro objetivo prende-se com o exercício do debate público; 
refiro-me ao exercício do direito cívico de falar, da oportunidade de trazer à 
mesa uma panóplia, tanto do governo central como do local e todas as pes-
soas e cargos afetos à saúde mental, juntamente com a sociedade civil, para 
assistirmos ao que aconteceu aqui, hoje: o debate público na sua forma 
mais aberta, tradicional e antiga, aquela que vem do espaço público de de-
bate na Grécia antiga, as ágoras, espaço onde as pessoas faziam os seus 
discursos. Davam contribuições intelectuais para tornar as sociedades me-
lhores, era onde os filósofos se reuniam para discutir os temas mais relevan-
tes para a pólis, a cidade. É isso que queremos fazer e este foi o primeiro 
exercício de policy making, a partir do qual retiraremos várias recomenda-
ções a partir dos cinco temas centrais que elegemos, que serão enviadas à 
Presidência da República Portuguesa, ao Health Policy Plataform da Comis-
são Europeia, que integramos, e aos vários grupos parlamentares que tra-
balham estes temas. A título de exemplo, o deputado João Dias, que esteve 
hoje connosco, trabalha no sentido de conseguir um estatuto para os cuida-
dores informais… Esta é a primeira parte da missão da AlertaMente: conse-
guirmos fazer política e passar, a partir da sociedade civil, os pontos que en-
tendemos que merecem ser reflectidos e entendidos como desafios para os 
quais carecemos de uma resposta.

Não temem que, ao abrirem esta Caixa de Pandora, encontrem respos-
tas diferentes das que esperam?
Estamos a fazer um exercício diferente, logo, esperamos que a resposta 
seja diferente. Não há hipótese de ir pelos mesmos moldes… A segunda 
parte da missão da AlertaMente designa-se combate ao estigma… É preciso 
aumentar o número de registos dos cuidados de saúde primários. As pes-
soas, por muitas razões, e já quando são doentes mentais, têm um estigma 
em dizer que sofrem de uma doença… É quase algo impensável. E, por for-
ma a facilitarmos esta entrada nos serviços primários de saúde, temos que 
beneficiar primeiro de uma resposta para trabalhar e ajudar as pessoas a ul-
trapassar o estigma. Foi o que fizemos com o vídeo A Saúde mental não se 
vê, abre os olhos… A terceira fase da AlertaMente passa pela resposta ao 
próprio tecido empresarial português. De acordo com um estudo da Deco, 
tendo reafirmado que a resposta da AlertaMente estava certa e a dirigir-se 
ao público que devia, um em cada três trabalhadores sofre de burnout. Isto 
significa que um terço do tecido empresarial português está doente. Como 
vamos ser competitivos? 
No entanto, esta parece continuar a ser uma doença silenciosa…
Não pode ser silenciosa! Costumo fazer um paralelismo com os incêndios, o 
último grande flagelo português e o que disse, mesmo ao Exmo. Presidente 
da República foi que existe aqui um fogo que arde sem se ver mas que quei-
ma muitas mais casas do que qualquer fogo em Portugal… a mensagem en-
viada para as Jornadas hoje por S. Exa. reflete isso mesmo. A este nível, a 
AlertaMente desenvolveu a Clínica do Estigma, que pretende dar esta res-
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posta juntamente com o tecido empresarial português. Com isto, as empre-
sas terão uma ferramenta que lhes permitir diagnosticar o seu estado em ter-
mos de saúde mental; a partir deste relatório, conseguimos desenvolver 
uma estratégia para respondermos às necessidades dos seus colaborado-
res, em consonância com os próprios directores de recursos humanos das 
empresas. Não estamos aqui para criticar ninguém mas para acrescentar 
valor por parte da saúde mental na cadeia produtiva portuguesa.

Terá a doença mental idade? Que importância é atribuída, neste contexto, 
às nossas crianças?
Claro que não tem idade. Temos um workshop designado Saúde mental nas 
escolas e a importância do desporto… O que a AlertaMente pretende fazer a 
este nível é passar um set de ferramentas que seja disponibilizado e incutido 
às escolas, algo que a UE tem e já nos disponibilizou, para que as crianças 
consigam ganhar, desde muito tenra idade, a resiliência necessária para res-
ponderem a qualquer desafio.

Que avaliação faz destas jornadas?
Creio que superámos claramente as expectativas e, pela mensagem que ti-
vemos aqui da parte do Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, diria que “rebentá-
mos a escala”… Este exercício cívico, este debate público de ideias, esta 
aproximação do Governo à população civil fazia falta e conseguimos… Tí-
nhamos 170 lugares e estivemos aqui 230!

Joaquim Santos, Presidente da  
Câmara Municipal do Seixal

Integra uma rede de municípios saudáveis mas com poucas compe-
tências delegadas… O que falta para que esse desígnio de município 
saudável seja efetivamente cumprido?
Nós somos mesmo uma rede de municípios saudáveis e, por isso, o nosso 
enfoque reside na prevenção da doença. Ou seja, os municípios podem ter 
uma forte intervenção nos determinantes da saúde, desde os aspetos am-
bientais, o desporto, a cultura, um conjunto de vertentes que contribuem para 
a saúde e felicidade das populações e também estamos disponíveis para 
participarmos, na justa medida em que possamos ser uma mais-valia, na par-
te mais restrita da saúde. Neste Fórum, a participação dos municípios pren-
de-se com a promoção de um evento em que estão presentes especialistas e 
pessoas interessadas, para que possamos acrescentar conhecimento e con-
clusões relativamente aos caminhos para a melhoria da saúde mental. Não 
me parece que os municípios devam ter uma intervenção na vertente estrita 
da saúde mas na parte lacta da mesma, ou seja, nos determinantes.

Em matéria de consumo nocivo de álcool, em que medida sente barrei-
ras à discussão do tema num país que, culturalmente, vive com algu-
ma naturalidade o consumo excessivo desta substância?
Efetivamente, o consumo de álcool per capita é bastante elevado no nosso 
país, é um problema com que estamos confrontados e, da parte dos municí-
pios, estamos disponíveis para contribuir para a redução desse fenómeno. 
Mas a questão passa essencialmente pelo médico de família. É aí que tudo 
se joga e se determina sobre as questões relativas a um estilo de vida sau-

dável, entre as quais determinantes como a saúde mental, desde a identifi-
cação ao encaminhamento destas e de outras patologias. Termos atualmen-
te cerca de 40 mil pessoas sem médico de família no Seixal e em Almada é 
um obstáculo a que possamos ascender a um outro patamar em termos de 
saúde e, nessa medida, há ainda um longo caminho a percorrer.

Quando falamos na potenciação de estilos de vida saudáveis, estamos 
perante duas áreas fundamentais, a educação e a saúde, relativamente 
às quais os municípios não têm significativas delegações de compe-
tências ou atribuições de recursos. Falando-se hoje numa descentrali-
zação nestas áreas do poder central para as autarquias, como veria 
esta medida?
Diria que o que se pretende transmitir para os municípios é, tão somente, a 
gestão dos centros de saúde… E posso afirmar que isso não acrescenta 
qualquer valor. Na óptica dos Municípios Saudáveis, o que acrescentaria va-
lor seria uma ação integrada, do ponto de vista nacional, regional e local, 
para a promoção dos estilos de vida saudáveis, ou se preferirmos, para a 
prevenção da doença. Aí sim, pelas suas próprias competências e pelo con-
junto de ações que desenvolvem nestas e noutras áreas, os municípios po-
deriam acrescentar algo. Pela experiência de 40 anos que têm ao nível da 
promoção da saúde, não só de investimentos como da implementação de 
projetos em áreas tão distintas como o abastecimento público de água, a 
criação de espaços verdes, a criação de projetos de promoção cultural, de-
senvolvimento social e desportivo, de projetos educativos com as comunida-
des, de projetos desenvolvidos em parceria com instituições da sociedade 
civil, se houvesse um trabalho coordenado entre o Estado Central e as au-
tarquias locais, poderíamos melhorar muito esse conceito da saúde em ter-
mos latos. Na parte restrita, ninguém substitui os médicos, os enfermeiros 
ou os demais profissionais de saúde.

O município do Seixal possui um plano municipal de saúde?
Sim, temos dois instrumentos: um perfil, ou seja, um diagnóstico, e um plano 
municipal de desenvolvimento de saúde. E estamos atualmente a desenvol-
ver um terceiro instrumento, uma carta de saúde, que vai definir a programa-
ção sobre os equipamentos de saúde que as pessoas precisam no nosso 
concelho nos mais diversos domínios. Além dos equipamentos de saúde, fa-
lamos nos cuidados continuados integrados, na área da deficiência, que ca-
rece de centros de reabilitação, de atividades ocupacionais e de integração, 
na área dos idosos falamos de lares sociais e outros equipamentos… A saú-
de integra-se com o domínio social e é muito importante que, ao nível das 
autarquias, consigamos promover essa articulação entre as questões es-
senciais à vida das pessoas.

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local tem vindo a 
apresentar diversas reivindicações relativas a áreas que afetam a qua-
lidade de vida dos trabalhadores das autarquias… Em que medida 
constitui a promoção da saúde dos vossos profissionais uma preocu-
pação?
Diria que essa constitui uma pecha do nosso trabalho… No que respeita ao 
Seixal, temos uma equipa de saúde ocupacional, composta por dois médi-
cos, dois enfermeiros e dois psicólogos, para além de outros técnicos de su-
porte a estes profissionais, que visa fazer um trabalho de acompanhamento 
destes casos, seja ao nível geral da saúde, seja em termos de CAD. Mas re-
conheço como justa essa reivindicação, que deverá ser uma preocupação 
dos autarcas, para além das questões da população em concreto. Mas, 
aqui, no Seixal, tem sido uma preocupação e temos estado a investir e devo 
frisar que as instalações que temos são das melhores que existem no país e 
temos vindo a realizar um enorme investimento, sobretudo nos setores ope-
racionais, que vulgarmente designamos como mecanização do trabalho, no 
seio dos quais procuramos implementar os melhores equipamentos para a 
realização do trabalho mais físico. Estamos a fazer um grande trabalho e 
continuaremos a fazê-lo, no sentido de podermos evitar ou minimizar deter-
minados problemas físicos por via desta melhor mecanização. Mas há ainda 
um longo trabalho a fazer do ponto de vista técnico e científico e seria igual-
mente importante que houvesse, da parte do Ministério da Saúde, indica-
ções e desafios, até para que os municípios pudessem implementar projetos 
piloto para referenciarem esses problemas e tentar melhorá-los.
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Sónia Ratinho, Brand Manager Generic Business Unit

“Parabéns à Alertamente pela iniciativa e à Câmara Municipal do Sei-
xal pela abertura que teve no debate desta problemática. A minha pre-
sença aqui enquadra-se no contexto organizacional da saúde men-
tal… 
Nós, Grupo Azevedos, somos da altura do terramoto e do Marquês do 
Pombal, portanto, temos uma história antiga; No seio do Grupo Aze-
vedos, produzimos o primeiro medicamento, participámos no Prémio 
Nobel do Professor Egas Moniz; Alguns pilares têm sido difíceis de 
demover, estamos com um projeto muito ficado na promoção da saú-
de mental e, nesse âmbito, gostaria de partilhar convosco algumas 
das iniciativas que têm sido desenvolvidas e alguma reflexão acerca 
dos números relativos ao consumo de medicamentos nesta área.
No que concerne à missão do Grupo Azevedos para esta área, desta-
caria a promoção da saúde mental, quer através do nosso contributo 
à população, com o fornecimento e a oportunidade de colocação no 
mercado de novas opções terapêuticas nestas áreas, sendo estou to-
talmente de acordo que existe uma lacuna na saúde mental, e esta-
mos a trabalhar, não na prevenção mas no tratamento. E os números 
que irei apresentar espelham que a medicação é o primeiro recurso 
mas não o mais correto nesta área. E vamos ver alguns dados de 
mercado que mostram quais são as classes de medicamentos que 

mais crescem no nosso país, fenómeno extremamente preocupante e 
que merece reflexão. Falamos em antidepressivos e estabilizadores 
de humor, antipsicóticos, antipilépticos e em medicamentos para a 
doença de Alzheimer, que têm tido um maior crescimento. Em 12 me-
ses, os antidepressivos e os estabilizadores de humor representam, 
em termos de valor, cerca de 50 milhões de euros e estamos a falar 
apenas de uma classe terapêutica… Se a esta somarmos as restan-
tes, os números são assustadores e mereciam uma reflexão sobre o 
que representa o tratamento e a prevenção. Se formos apostando 
cada vez mais na prevenção e no trabalho junto da população, estes 
números baixarão certamente, até porque as pessoas carecem de al-
gum acompanhamento.
Nesta área e noutras, temos um posicionamento de medicamentos 
genéricos em patamares de valores que favoreçam a adesão terapêu-
tica, representando para os utentes mais carenciados um custo zero.
Relativamente ao contexto organizacional da saúde mental, escolhi 
alguns pontos do Relatório da Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho… Como referi, somos um laboratório muito antigo, 
mais de 500 colaboradores e uma componente industrial muito gran-
de, com uma fábrica de produção de medicamentos em Portugal, num 
contexto industrial de cerca de 250 pessoas, sendo muito difícil che-
gar a todos… Temos taxas de absentismo elevadas e quebras de pro-
dutividade inerentes e, há dois anos, identificámos a necessidade de 
desenvolvermos um projeto que fosse de encontro à promoção da 
saúde mental dentro da nossa organização. Estamos a trabalhar com 
uma equipa externa, constituída por sociólogos e psicólogos, e os re-
sultados têm sido muito satisfatórios, revelando também uma parte da 
nossa missão social. Creio que o facto de as empresas começarem a 
pensar desta forma será o principal de promoção para este tipo de 
problemáticas, numa altura em que falamos cada vez mais em bur-
nout, em exaustão global e desgaste físico e mental elevado. Em 
suma, é um projeto que estamos a implementar e creio que as empre-
sas que o consigam fazer prestarão um excelente contributo e terão 
um excelente retorno.
Concluindo, não há saúde sem saúde mental, sendo que esta última é 
de muito mais difícil intervenção, apresentando problemas muito mais 
complexos do ponto de vista da conjugação em termos terapêuticos e 
de coordenação do trabalho de técnicos de saúde. O nosso compro-
misso é com os doentes e a nossa missão é contribuirmos para uma 
melhor e mais prolongada qualidade de vida. O passado é muito im-
portante mas temos que trabalhar em prol das gerações futuras”.


