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A criação do “Centro de Desenvolvimento Vocacional para a A criação do “Centro de Desenvolvimento Vocacional para a 
Promoção da Saúde Mental” pretende alcançar 4 objec tivos Promoção da Saúde Mental” pretende alcançar 4 objec tivos 
principais: principais: 

1)1) Organizar e avaliar acções de luta contra o estigma , Organizar e avaliar acções de luta contra o estigma , 
discriminação e exclusão social dos doentes mentais ;discriminação e exclusão social dos doentes mentais ;

2)2) Fornecer apoio, informação e orientação a doentes e  Fornecer apoio, informação e orientação a doentes e  
familiares, com vista a melhorar a sua qualidade de  vida e a familiares, com vista a melhorar a sua qualidade de  vida e a familiares, com vista a melhorar a sua qualidade de  vida e a familiares, com vista a melhorar a sua qualidade de  vida e a 
reforçar a rede de apoio social;reforçar a rede de apoio social;

3)3) Promover formação junto de professores, jornalistas , Promover formação junto de professores, jornalistas , 
profissionais de saúde, etc, contribuindo para a re dução do profissionais de saúde, etc, contribuindo para a re dução do 
estigma e reabilitação psicossocial e profissional;estigma e reabilitação psicossocial e profissional;

4)4) Planear e implementar projectos de investigação/acç ão, e Planear e implementar projectos de investigação/acç ão, e 
monitorizar os efeitos dos programas de intervenção  monitorizar os efeitos dos programas de intervenção  
terapêutica e integração social. terapêutica e integração social. 



Fundamentos:Fundamentos:

Segundo o Relatório da Comissão Nacional para Segundo o Relatório da Comissão Nacional para 
Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental em Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental em 
Portugal, Portugal, “o objectivo da nova política de saúde “o objectivo da nova política de saúde 
mental é mental é ajudar a pessoa a recuperar plenamente a ajudar a pessoa a recuperar plenamente a 
sua vida na comunidadesua vida na comunidade , com apoio especializado , com apoio especializado sua vida na comunidadesua vida na comunidade , com apoio especializado , com apoio especializado 
quando necessário, quando necessário, garantir o acesso aos cuidados garantir o acesso aos cuidados 
de saúde mental a todas as pessoas que deles de saúde mental a todas as pessoas que deles 
necessitemnecessitem , fora das grandes instituições e na , fora das grandes instituições e na 
proximidade dos locais onde as pessoas vivem; e proximidade dos locais onde as pessoas vivem; e 
promover a reabilitação e a integração na sociedadepromover a reabilitação e a integração na sociedade , , 
em articulação com outros serviços da comunidade”em articulação com outros serviços da comunidade”



Fundamentos:Fundamentos:
A OMS, no seu relatório anual de 2001, define A OMS, no seu relatório anual de 2001, define 
reabilitação psicossocial como reabilitação psicossocial como “um processo que “um processo que 
oferece aos indivíduos que estão debilitados, oferece aos indivíduos que estão debilitados, 
incapacitados ou deficientes, devido a perturbação incapacitados ou deficientes, devido a perturbação 
mental, a oportunidade de atingir o seu nível mental, a oportunidade de atingir o seu nível 
potencial de funcionamento independente na potencial de funcionamento independente na 
comunidade, o que envolve tanto o incremento das comunidade, o que envolve tanto o incremento das comunidade, o que envolve tanto o incremento das comunidade, o que envolve tanto o incremento das 
competências pessoais como a introdução de competências pessoais como a introdução de 
mudanças ambientais”.mudanças ambientais”.

Os objectivos são a Os objectivos são a emancipação do utenteemancipação do utente , a , a redução da redução da 
discriminaçãodiscriminação e do e do estigmaestigma , a , a melhoria das competências melhoria das competências 
sociaissociais e e pessoaispessoais e a e a criação de um sistema de suporte de criação de um sistema de suporte de 
longa duraçãolonga duração ..



Tendo em conta o panorama geral de alguns países Tendo em conta o panorama geral de alguns países 
(ex.: EUA, Reino Unido, Alemanha) ao nível dos (ex.: EUA, Reino Unido, Alemanha) ao nível dos 
serviços de saúde mental e dos estilos serviços de saúde mental e dos estilos 
assistenciais, em que o modelo da assistenciais, em que o modelo da 
“desinstitucionalização” está estabelecido como “desinstitucionalização” está estabelecido como 
paradigma vigente potenciando, cada vez mais, a paradigma vigente potenciando, cada vez mais, a 
realidade segura e vantajosa dos cuidados de saúde realidade segura e vantajosa dos cuidados de saúde 
mental de base comunitária, o nosso país não pode, mental de base comunitária, o nosso país não pode, 
da mesma forma, deixar de laborar e actuar sobre o da mesma forma, deixar de laborar e actuar sobre o da mesma forma, deixar de laborar e actuar sobre o da mesma forma, deixar de laborar e actuar sobre o 
assunto. assunto. 

Pretendemos, deste modo, contribuir para a Pretendemos, deste modo, contribuir para a 
readaptaçãoreadaptação , , reinserçãoreinserção ou ou reabilitaçãoreabilitação do percurso do percurso 
de vida das pessoas com incapacidade devido a de vida das pessoas com incapacidade devido a 
problemas severos do foro psicótico, problemas severos do foro psicótico, 
nomeadamente, com esquizofrenia.nomeadamente, com esquizofrenia.



Os objectivos definidos na “Declaração sobre Saúde Mental Os objectivos definidos na “Declaração sobre Saúde Mental 
para a Europa”, subscrita em Helsínquia por todos o s Ministros para a Europa”, subscrita em Helsínquia por todos o s Ministros 
da Saúde dos Estados Membros da União Europeia em 2 005 da Saúde dos Estados Membros da União Europeia em 2 005 
são os objectivos gerais para os quais se direccion a o Centro são os objectivos gerais para os quais se direccion a o Centro 
de Orientação, Desenvolvimento, Formação e Inserção  de Orientação, Desenvolvimento, Formação e Inserção  
Profissional:Profissional:

�� A promoção do bemA promoção do bem--estar mentalestar mental

�� A luta contra o estigma, a discriminação e a exclus ão socialA luta contra o estigma, a discriminação e a exclus ão social�� A luta contra o estigma, a discriminação e a exclus ão socialA luta contra o estigma, a discriminação e a exclus ão social

�� A prevenção dos problemas de saúde mentalA prevenção dos problemas de saúde mental

�� A prestação de cuidados no quadro de serviços e de A prestação de cuidados no quadro de serviços e de 
intervenções eficazes e integradas na comunidade, p revendo a intervenções eficazes e integradas na comunidade, p revendo a 
participação dos utentes e cuidadoresparticipação dos utentes e cuidadores

�� A reabilitação (psicossocial e profissional) e a in tegração A reabilitação (psicossocial e profissional) e a in tegração 
social das pessoas que sofrem de problemas mentais graves.social das pessoas que sofrem de problemas mentais graves.



Operacionalização:Operacionalização:

I.I. Organizar, tratar e difundir Organizar, tratar e difundir conhecimentosconhecimentos sobre sobre 
doenças mentais, modalidades de doenças mentais, modalidades de tratamentotratamento e e 
reabilitaçãoreabilitação de forma a lutar contra o estigma, a de forma a lutar contra o estigma, a 
discriminação e exclusão social;discriminação e exclusão social;

II.II. Promover acções de Promover acções de formaçãoformação dirigidas a: dirigidas a: II.II. Promover acções de Promover acções de formaçãoformação dirigidas a: dirigidas a: 
a) pessoas com problemas de saúde mental no a) pessoas com problemas de saúde mental no 
sentido de facilitar a sua integração sentido de facilitar a sua integração 
socioprofissional; socioprofissional; 
b) familiares de modo a apoiar as suas tarefas de b) familiares de modo a apoiar as suas tarefas de 
suporte terapêutico e de agentes informais de suporte terapêutico e de agentes informais de 
reabilitação; reabilitação; 



Operacionalização:Operacionalização:

cc) formar profissionais ) formar profissionais de diversas áreas de diversas áreas 
(formadores, profissionais de saúde, técnicos de (formadores, profissionais de saúde, técnicos de 
recursos humanos, jornalistas, voluntários) com recursos humanos, jornalistas, voluntários) com 
vista a uma melhor prestação dos cuidados em vista a uma melhor prestação dos cuidados em 
saúde mental e à diminuição do estigma;saúde mental e à diminuição do estigma;

III.III. Planear e concretizar programas e serviços de Planear e concretizar programas e serviços de III.III. Planear e concretizar programas e serviços de Planear e concretizar programas e serviços de 
reabilitaçãoreabilitação (avaliação cognitivo (avaliação cognitivo -- comportamental, comportamental, 
aconselhamento vocacional, programas de emprego aconselhamento vocacional, programas de emprego 
protegido e apoiado) no sentido de aumentar a protegido e apoiado) no sentido de aumentar a 
qualidade de vida dos utentes, contribuindo deste qualidade de vida dos utentes, contribuindo deste 
modo para a sua plena recuperação;modo para a sua plena recuperação;

iViV.. Realizar estudos e desenvolver projectos de Realizar estudos e desenvolver projectos de 
investigaçãoinvestigação com o objectivo de conhecer a com o objectivo de conhecer a 
realidade portuguesa no domínio da reabilitação de realidade portuguesa no domínio da reabilitação de 
pessoas com doença mental.pessoas com doença mental.



Actividades previstas I:Actividades previstas I:

�� Difusão de conhecimentos e luta contra o estigmaDifusão de conhecimentos e luta contra o estigma

�� Constituição de um fundo documental especializado Constituição de um fundo documental especializado 
no domínio da Reabilitação e Promoção da Saúde no domínio da Reabilitação e Promoção da Saúde 
Mental para apoio a acções de difusão e formação;Mental para apoio a acções de difusão e formação;

�� Desenvolvimento de um Desenvolvimento de um Site Site com sistema de com sistema de backback--
office office que funcione como centro de informações que funcione como centro de informações 
úteis, de interacção e fonte de recursos;úteis, de interacção e fonte de recursos;
office office que funcione como centro de informações que funcione como centro de informações 
úteis, de interacção e fonte de recursos;úteis, de interacção e fonte de recursos;

�� Organização de:Organização de:
-- Ciclo de Conferências “Ciclo de Conferências “ Saúde Mental, Trabalho e Saúde Mental, Trabalho e 
ArteArte ””
-- Ciclo de Filmes Comentados “Ciclo de Filmes Comentados “ AA Saúde Mental e o Saúde Mental e o 
Cinema”Cinema”
-- 2º Congresso de 2º Congresso de Reabilitação e Inclusão em Saúde Reabilitação e Inclusão em Saúde 
Mental Mental –– Da Biologia à Economia e do Trabalho à Da Biologia à Economia e do Trabalho à 
Criação ArtísticaCriação Artística



Actividades previstas II:Actividades previstas II:

�� Acções de formação:Acções de formação:

a) Preparação de candidaturas para a realização de a) Preparação de candidaturas para a realização de 

acções de formação; acções de formação; 

b) Estabelecimento de protocolos de colaboração b) Estabelecimento de protocolos de colaboração b) Estabelecimento de protocolos de colaboração b) Estabelecimento de protocolos de colaboração 
com o Instituto de Emprego e Formação com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, com a Direcção Regional de Educação Profissional, com a Direcção Regional de Educação 
do Centro e com a Administração Regional de Saúde do Centro e com a Administração Regional de Saúde 
do Centro com vista à realização de acções de do Centro com vista à realização de acções de 
formação e de actividades de aproximação às formação e de actividades de aproximação às 
condições de emprego (estágios, postos de trabalho condições de emprego (estágios, postos de trabalho 
protegido, colocação em tempo parcial).protegido, colocação em tempo parcial).



Actividades previstas III:Actividades previstas III:

�� Programas e serviços de reabilitação:Programas e serviços de reabilitação:

a) Planeamento e execução de Intervenções Psicoa) Planeamento e execução de Intervenções Psico--
Educativas com pessoas com experiência de doença Educativas com pessoas com experiência de doença Educativas com pessoas com experiência de doença Educativas com pessoas com experiência de doença 
mental e respectivas famílias; mental e respectivas famílias; 

b) Consulta de desenvolvimento vocacional para b) Consulta de desenvolvimento vocacional para 
avaliar a situação e apoiar a escolha de planos de avaliar a situação e apoiar a escolha de planos de 
acção formativa, ocupação produtiva e inserção acção formativa, ocupação produtiva e inserção 
profissional.profissional.



Actividades previstas IV:Actividades previstas IV:

�� Estudos e Projectos de Investigação:Estudos e Projectos de Investigação:

a) Estudo sobre os recursos de reabilitação e a) Estudo sobre os recursos de reabilitação e 
integração sóciointegração sócio--profissional para pessoas com profissional para pessoas com 
problemas de saúde mental na Região Centro, problemas de saúde mental na Região Centro, problemas de saúde mental na Região Centro, problemas de saúde mental na Região Centro, 
visando uma melhor adequação dos equipamentos e visando uma melhor adequação dos equipamentos e 
dos serviços;dos serviços;

b) Trabalhos de investigação que acompanhem as b) Trabalhos de investigação que acompanhem as 
actividades referidas nos pontos anteriores, actividades referidas nos pontos anteriores, 
designadamente no que respeita à qualidade de designadamente no que respeita à qualidade de 
vida, autovida, auto--estima, autoestima, auto--avaliação e apoio social.avaliação e apoio social.



Grupo de trabalho:Grupo de trabalho:

Pedro BeloPedro Belo ((Mestre em Psicologia da Educação)Mestre em Psicologia da Educação)

Carina TeixeiraCarina Teixeira ((Mestre em Psicologia da Educação)Mestre em Psicologia da Educação)

João Pedro LeitãoJoão Pedro Leitão ((Mestre em Psicologia Clínica) Mestre em Psicologia Clínica) 

Rosa AndradeRosa Andrade ((Licª  e Mestranda em Psic. do Desenvolvimento Vocacional)Licª  e Mestranda em Psic. do Desenvolvimento Vocacional)

Cristina AlbuquerqueCristina Albuquerque ((PhD em Serviço Social, Profª Auxiliar da FPCEPhD em Serviço Social, Profª Auxiliar da FPCE--UC)UC)

Maria Cristina CanavarroMaria Cristina Canavarro ((PhD em Psic., Profª. Associada da FPCEPhD em Psic., Profª. Associada da FPCE--UC)UC)

Eduardo SantosEduardo Santos ((PhD em Psic., Prof. Associado da FPCEPhD em Psic., Prof. Associado da FPCE--UC) UC) 

Manuel Viegas AbreuManuel Viegas Abreu ((Prof. Catedrático Aposentado)Prof. Catedrático Aposentado)

Consultores: Consultores: Adriano Vaz SerraAdriano Vaz Serra e e Manuel QuartilhoManuel Quartilho ((Professores  de   Professores  de   
Psiquiatria FMUC)Psiquiatria FMUC)

José Manuel Canavarro José Manuel Canavarro ((PhD Psicologia Social, Prof. Auxiliar    PhD Psicologia Social, Prof. Auxiliar    
da FPCEda FPCE--UC)UC)

Contactos: Prof. Doutor Eduardo Ribeiro dos Santos,  Contactos: Prof. Doutor Eduardo Ribeiro dos Santos,  
ee--mailmail : : eduardosantos@fpce.uc.pteduardosantos@fpce.uc.pt

Prof. Doutor Manuel Viegas Abreu     Prof. Doutor Manuel Viegas Abreu     
ee--mailmail : : abreu@fpce.uc.ptabreu@fpce.uc.pt


