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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
PSIQUIATRIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

Lista B – Um Novo Ciclo na Psiquiatria 

Caros(as) Colegas, 

Os psiquiatras que subscrevem esta carta vêm apresentar um conjunto de ideias e 
propostas que estão na base da candidatura à direção do nosso Colégio de especialidade. 

Vivemos tempos de grande instabilidade e dúvida, mas também de mudanças profundas 
da nossa vida em sociedade. Muitas das instituições de referência da nossa organização 
social e política têm visto a sua relevância e espaço formal serem questionados. De igual 
modo, o conhecimento científico e a legitimidade do especialista têm sido sujeitos ao 
assédio crescente dos novos movimentos de ordem social. 

A Medicina tem estado em primeiro plano, com uma relevância inédita na nossa 
contemporaneidade, mas também tem sido alvo recorrente dessas dinâmicas, levando 
muitos dos nossos colegas a pronunciarem-se quanto ao que uns consideram ser uma 
postura demasiado conservadora dos Colégios da Ordem dos Médicos (OM), e outros uma 
deriva corporativista e desvirtuadora da sua missão fundamental. Assim, e não raramente, 
a discrepância relativamente às expetativas criadas tem levado a um afastamento e, até, 
descrença dos médicos em relação ao papel que a OM pode desempenhar. 

Também a Psiquiatria se encontra numa fase particularmente exigente da sua História. 
Na década de 70 do século passado, afirmou perante a própria Medicina o caráter 
assumido de ramo próprio da ciência médica; mais tarde, o imperativo da organização 
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da prestação de cuidados a todos os cidadãos de forma equitativa, e à luz da leges 
artis, permitiu a conquista do seu estatuto de especialidade hospitalar, com a criação 
generalizada de serviços de Psiquiatria nos hospitais gerais. 

Nas últimas décadas, mudanças determinantes ocorreram na Psiquiatria europeia e 
mundial, não apenas a nível técnico-científico, mas também no plano social e no 
respeito pelos direitos humanos. Tem prevalecido, de forma inequívoca, uma visão da 
Psiquiatria firmada em princípios de trabalho colaborativo, com o contributo de 
doentes, familiares, profissionais de outras áreas e redes comunitárias na proteção da 
saúde mental e construção do bem-estar comum. 

Com a nossa candidatura, e com estes marcos globalmente firmados, queremos criar 
novas dinâmicas de desenvolvimento dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental, apoiadas 
no esforço conseguido de reconhecimento geral da necessidade de investimento nesta 
área e envolvendo os atores e as forças sociais que concorram para a prestação dos 
melhores cuidados de saúde aos cidadãos, numa filosofia de integração comunitária que 
possa, igualmente, gratificar os profissionais no seu exercício. 

Assim, inspirados nestes princípios, propomos as seguintes linhas de ação: 

A. Somos a Especialidade que conjuga as neurociências e a psicopatologia com a 
comunicação e a relação clínica; queremos concretizar a nossa liderança na 
capacidade de articulação e discussão de ideias com todos os colegas, recorrendo 
aos novos instrumentos tecnológicos, de modo a encontrar pontos de confluência 
que permitam uma atualização permanente da Psiquiatria perante os desafios 
atuais. Entendemos que o Colégio deve refletir, em cada momento, a posição da 
maioria dos Psiquiatras que representa. Propomos: 

1. Investimento na formação do Internato, permitindo potenciação das competências 
adquiridas e um fortalecimento da vertente psicoterapêutica e da relação clínica, 
em formatos acessíveis a todos; 

2. Publicitação e validação de trabalhos científicos e atribuição de prémios periódicos 
de distinção dos melhores trabalhos de investigação realizados por internos; 

3. Aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação dos Internos de Formação 
Específica, garantindo maior equidade e priorizando a atividade e competência 
clínicas e o desenvolvimento pessoal; 

4. Criação de fóruns de discussão regular sobre temas relevantes, em diferentes 
formatos e de acordo com a mobilização e solicitação dos colegas; 

5. Criação de grupos de trabalho, que congreguem massa crítica relativa a temas da 
Especialidade e permitam apoiar as competências atualmente já existentes no 
Colégio e implementar outras que fomentem boas práticas e difundam 
conhecimento especializado. 
 

B. O Colégio tem um papel determinante na definição dos princípios científicos e de 
boas práticas que devem estar subjacentes a políticas de Saúde Mental. Propomos: 
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1. Criação de consensos relativamente a temas de fundo da organização de cuidados 
em Saúde Mental, tanto do ponto de vista da implementação de novos modelos 
como da defesa de princípios organizativos já estabelecidos; 

2. Auscultação dos colegas relativamente a temas em debate, e tomadas de posição 
que permitam um escrutínio livre da sociedade civil; 

3. Criação de plataformas de comunicação de proximidade entre os membros do 
Colégio e a comunidade psiquiátrica, para facilitação de contactos na exposição de 
dificuldades e sugestões; 

4. Atribuição de prémios periódicos de melhor projeto de melhoria de boas práticas na 
prestação de cuidados de saúde mental. 

C. O Colégio tem a missão de salvaguarda da qualidade da prestação de cuidados de 
Saúde Mental. Propomos: 

1. Verificação da idoneidade formativa dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental e da 
sua carteira de serviços, de acordo com as boas práticas; 

2. Apoio dos Serviços e de outras estruturas de Saúde Mental nas suas relações 
institucionais, nomeadamente como garantia da sua autonomia e condições de 
funcionamento; 

3. Contribuição para uma política coerente de diferenciação e distribuição de recursos 
humanos; 

4. Apoio das linhas basilares do atual Plano Nacional de Saúde Mental, respeitantes às 
boas práticas de implementação de um modelo de intervenção comunitária, rede 
de cuidados continuados integrados em saúde mental e acessibilidade a 
terapêuticas psicofarmacológicas e outros tratamentos físicos reconhecidos; 

5. Definição de critérios mínimos de qualidade nos diferentes contextos de atuação 
hospitalar, à semelhança do que acontece com outras especialidades, 
nomeadamente serviço de urgência e consulta externa. 
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