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O AMOR NO HUMOR 
e o sentido de vida na Doença Bipolar

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 7 de Abril de 2018, no 
Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De Ceuta, 
Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2017;
Das 11:45 às 12:30 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “O Amor, o Humor e o Sentido de  
       Vida na doença Bipolar”- Dra. Diana Couto, Tesoureira da ADEB

Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

Fig.1 – Representação gráfica para reflexão sobre o Amor no sentido de Vida (Adaptado a partir da metodologia do Ciclo Dourado, de Simon Sineck1)
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1- Novas Instalações Delegação 
Região Centro ADEB
A Direção da ADEB, comunica a 
todos os associados, e em espe-
cial aos oriundos e residentes na 
área da Delegação da Região Cen-
tro da ADEB, que a partir de 01 de 
Março de 2018, os objetivos e va-
lências previstos nos estatutos no 
campo da Reabilitação Psicosso-
cial, das pessoas com o diagnós-
tico das perturbações do humor 
Unipolar e Bipolar, vão passar a 
funcionar no Edifício Mondego - 
Av. Fernão Mangalhães, nº 619, 
1º andar, escritórios 1.06 e 1.07, 
3000-178 Coimbra.
As novas instalações localizam-
-se numa zona central da cida-
de de Coimbra, bem servida de 
transportes públicos, boas aces-
sibilidades, apetrechadas com 
melhores condições de seguran-
ça, com espaços mais amplos e 
adequados para a continuação do 
desenvolvimento dos objetivos e 
valências previstos nos Estatutos 

SÍNTESE DO ESTATUTO EDITORIAL
•	Editoriais	temáticos;
•	Publicação	 de	 documentos	 técnicos	 e	 científicos	 sobre	 as	
doenças	mentais	em	geral,	e	em	especial	sobre	a	doença	Uni-
polar e Bipolar;

•	 Informação	pedagógica	de	modo	a	contribuir	para	a	
	 Reabilitação,	Educação	e	Prevenção	daqueles	que	sofrem	da	

doença Unipolar e Bipolar;

•	Entrevistas,	artigos	de	opinião;
•	Divulgação	e	testemunho	de	pacientes	e	familiares;
•	Relatório	das	atividades	sociais	desenvolvidas	pela	ADEB;
•	Consultório	jurídico	abrangendo	todos	os	ramos	do	
 Direito;
•	Espaço	para	divulgação	das	potencialidades	dos
	 associados	no	campo	cultural,	recreativo	e	social;

Editorial

ESCREVA E DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

FACTOS DA VIDA REAL DA ADEB

A ADEB inclui neste número da Revista Bipolar a acessibilidade das imagens a pessoas cegas.

da ADEB:
- SOS: Sentir ADEB;
- APSC- Avaliação Primária Social 
e Clínica;
- CCISM- Reabilitação Psicosso-
cial na vertente da Psicologia Clí-
nica;
- Psicoterapia Cognitivo-Compor-
tamental; 
- Apoio a Adolescentes; 
- Serviço de Apoio Domiciliário;
- Grupos Psicoterapêuticos: GPE- 
Grupos Psicoeducativos; GTSA- 
Grupos de Stress e Ansiedade e 
GPICS- Grupos de Prevenção da 
Ideação e Comportamento Suici-
da;
- AOP- Apoio e Orientação Profis-
sional;
- FSO- Fórum Sócio- Ocupacional; 
- Atividades Sócio-Culturais e 
Desportivas;
- GAM- Grupos de Ajuda Mútua
- Realização de Colóquios, Encon-
tros, Sessões Psicopedagógicas e 
Workshops, 
- Edição e divulgação de docu-

mentação técnica e pedagógica 
subordinada a várias temáticas 
em torno da saúde mental.
A Direção, ao decidir fazer um ele-
vado esforço financeiro na adapta-
ção e beneficiação das novas ins-
talações, em espaços arrendados 
mais adequados tem como objeti-
vo proporcionar aos associados a 
obtenção de mais ganhos de saú-
de, qualidade de vida e autonomia.

2- “Dupla Face” uma Música, 
uma Iniciativa

A Direcção da ADEB informa os 
seus associados e comunidade em 
geral que, no dia 30 de Março de 
2018, data em que se assinalam 
as comemorações do dia mundial 
da doença bipolar, será lançada a 
música “Dupla Face”,  que estará 
disponível no site da ADEB para 
dowload por forma a ser compra-
da,  revertendo a sua venda e di-
reitos de autor para a ADEB. 

Esta música conta com a par-
ticipação solidária dos músicos: 
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Mário Mata, José Cid, José Gon-
çalves Tavares, Fausto Bordalo 
Dias, Rogério Oliveira, Rogério 
Charraz, Sofia Vitória, André 
Varandas, Né Ladeiras, Bárba-
ra Braga, Luís Oliveira, Helena 
Palma,   Alexandre Reis e  Ricar-
do Melo. Temos como objectivo 
sensibilizar a comunidade para a 
prevenção das perturbações de 
humor depressivas e bipolares e 
combater o suicídio. 

Apelamos ainda para que seja 
efectuado um Donativo para re-
verter para as novas instalações da 
Delegação da Região Centro, em 
Coimbra, que tem um custo previs-
to de 25 mil euros e irão ser opor-
tunamente inauguradas. 

O donativo poderá ser efectu-
ado presencialmente na sede e 
delegações, ou através do nosso 
site, ao aceder ao link efectuar do-
nativo após preencher os campos, 
será gerada uma referência para 
pagamento podendo ser efectua-
do online através do homebanking 
ou numa caixa multibanco; poderá 
também fazer o donativo por trans-
ferência bancária através do iban 

Pt 50 003600049910002796285.  
Iremos mensalmente publicar no 
nosso site a verba angariada, e os 
nomes das pessoas que efectua-
ram os donativos, para que todos 
possam estar informados acerca 
da evolução da nossa iniciativa.  

Está ainda prevista a partici-
pação dos artistas mencionados 
num Concerto Solidário, em prol 
dos doentes Unipolares, Bipolares 
e suas famílias, que se irá realizar 
em meados de Outubro de 2018, 
por ser próximo da data das come-
morações do Dia Mundial de saúde 
mental, data que se assinala em 
10 de Outubro, tendo como ponto 
alto a música Dupla Face. Por esta 
causa maior e em prol dos doentes 
unipolares, bipolares e suas famí-
lias, compre a música, peça aos 
seus familiares, amigos e conhe-
cidos para aderirem a esta cau-
sa. Contamos com todos vós para 
comprar a música e/ou efectuar 
um donativo e estarem presentes 
no nosso concerto solidário, pois 
só se todos contribuirmos podere-
mos recolher a verba necessária 
para alcançar o nosso objectivo! 
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O que é o Amor? E Amar? Suponho 
que se assemelhe a um “ADN” pela uni-
cidade da experiência vivida em cada um, 
uma “escrita determinada” que dá vez ao 
“ser poeta” para suplantar a sequência e 
desvendar a razão de viver na plenitude 
de um “grito” que descodifica a “pérola”, 
o “astro que flameja” em cada um de nós. 

A juntar à dimensão singular, não 
faltam respostas nas mais diversas áre-
as a estas perguntas (filosofia, religião, 
literatura, música, cinema, sociologia, 
psicologia, biologia, neuro-ciências e 
até na política…). No ano em que a ADEB 
homenageia Florbela Espanca, a poe-
tisa com maior expressão na poesia fe-
minina portuguesa, que tão bem soube 
transformar o sofrimento num legado de 
inspiração para os nossos corações, com 
tão semelhantes inquietações, proponho 
uma reflexão e partilha, fruto da vivência 
pessoal, sobre o Amor, tendo como pon-
to de partida um dos seus mais conheci-
dos poemas. De que forma é que o “TUM 
TUM!”, o “batimento do nosso coração”, 
num “dentro e fora” (busca, “é ter fome, 
é ter sede de Infinito” e encontro, “E é 
amar-te assim perdidamente”), influen-
cia o humor e “bombeia” o sentido de 
vida na doença bipolar? Que “bomba” é 
esta que, sem darmos conta, nos susten-
ta e nos dá a Vida? 

O desenho dos 3 corações que pro-
ponho na figura 1 (ver capa) como ajuda 
à reflexão, imprime a minha vivência do 
Amor numa espécie de unidade existen-
cial (“é seres alma e sangue e vida em 
mim”, fusão de corpo e alma). Foi ins-
pirado no círculo “Why, How, What” de 
Simon Sinek1, que me foi amorosamen-
te apresentado por uma querida amiga 
(coach2 de desenvolvimento pessoa) cujo 
“coração de poeta” me desafiou a des-
cobrir o caminho de expansão do Amor 
na minha vida. O “Amor em Mim”, uma 
orquídea como o “Ser Poeta” que habita 
no centro do coração, o “Porquê?” que 
faz fluir a transcendência da condição 
humana em branco flamejante para o 
“Amor por Mim”, um cérebro de “amor 
próprio” que convive com pedras e es-
pinhos, o “Como?” que se doa ao Mundo 
num movimento de libertação, por ação 
de um arco-íris (qual ponte entre he-
misférios…) e para o “Amor para Ti”, o 
Mundo como alvo onde dar e receber se 
confundem, o “Para quê?” que devolve 

por sua vez o fluxo do Amor num rasgo 
de setas vermelhas que entra pelo “Ser 
Poeta” adentro e impele a transformar a 
dor de morder, num beijo (“morder como 
quem beija”). 

O Amor em Mim – “Ser Poeta é ser 
mais alto, é ser maior do que os homens”

O que é “Ser Poeta”? Que portas nos 
abrem o “Reino de Aquém e de Além 
Dor”? Que lugar de Amor ilimitado é esse 
que irradia luz própria, sem espaço nem 
tempo, que nos faz “ser mais alto”, que 
faz o homem transcender-se no “esplen-
dor” de “mil desejos”, acima do prazer e 
da dor (do mais e do menos, dos montes 
e vales, da euforia e da depressão)? 

De cada vez que me acho a amar, 
descubro que é possível amar ainda mais 
(e ser ainda mais amada). É a melhor 
“terapia” que conheço para gerir “pe-
dras” e “espinhos” do coração, bloqueios 
de medos e culpas, sufocos de prisões 
interiores, incluindo essa “pulga elec-
trónica invisível” chamada humor, que 
entra na minha vida sem pedir autori-
zação e me leva para fora da realidade, 
que tenho vindo a aprender a encarar 
e aceitar como um limite que “navega” 
comigo e de onde tento extrair a melhor 
aprendizagem possível das “viagens alu-
cinantes” que me proporciona. “Navega” 
comigo, mas sou eu quem vai ao leme! E 
as velas do meu navio deixam conduzir-
-se pelo “Ser Poeta” que se reveste de 
“elmo”, numa melodia que me resgata 
para “manhãs de oiro e de cetim” e ven-
ce a luta contra aquilo que não se vê mas 
que faz tanta “mossa” e que nos frita os 
neurónios. 

Porquê? “Se hoje queres saltar, eu 
quero ser Razão”, Tiago Bettencourt

Por que vivo? Pergunta inútil para 
os mais sábios… fazê-la é não aceitar a 
Vida como ela é, a Vida não tem um “Por-
quê?”, é e pronto. (“pensar é estar doen-
te dos olhos”3). Quem dera ficar só com a 
criança (a dos “sentidos” de Caeiro) e não 
ter necessidade de me questionar sobre 
isto, não precisar dar sentido a tudo, às 
mais pequenas coisas da vida. Foi por 
culpa do “pensar” que o Homem teve ne-
cessidade de ir à Lua, para saber de si… 
viajar no Amor é menos dispendioso…

Que Razão de viver nos resgata de 
saltar do precipício? Viktor Frankl, psico-

terapeuta que sobreviveu 
a Auschwitz, descobriu que os 
sobreviventes eram aqueles que ultra-
passavam o sofrimento, criando para si 
próprios um propósito, encontrando um 
sentido futuro para a existência (no seu 
caso, além da esperança de reencon-
trar a sua esposa e família, alimentou-
-o o sonho de se imaginar a partilhar o 
método – a logoterapia, cura pela busca 
do sentido de vida). “Podemos encontrar 
sentido na vida quando nos confronta-
mos com uma situação sem esperança, 
quando encontramos uma fatalidade que 
não pode ser mudada. Porque o que im-
porta então é dar testemunho do poten-
cial especificamente humano no que ele 
tem de mais elevado, e que consiste em 
transformar uma tragédia pessoal num 
triunfo, em converter o nosso sofrimento 
numa conquista humana. Quando já não 
somos capazes de mudar uma situação, 
somos desafiados a mudar-nos a nós 
próprios.”4 

O Amor por mim - “É ser mendigo e 
dar como quem seja o Rei de Aquém e de 
Além Dor” 

“A privação mais prejudicial que so-
fremos é a privação de nós mesmos, as 
pessoas roubadas de si próprias, um ‘se-
questro de subjetividade’ (nos mais di-
versos contextos: família, trabalho, reli-
gião, amizade, relação conjugal, etc.), um 
vínculo que mina a nossa capacidade de 
sermos quem somos, de pensarmos por 
nós mesmos, de usufruirmos da nossa 
autonomia, de tomarmos decisões e de 
exercermos a nossa liberdade de esco-
lha”5

O “mendigo” que dá sem nada de 
seu, despojado de excessos tem a “pos-
se de si mesmo”, pode “dispor de si” aos 
outros, não se deixou “sequestrar”, tem 
a liberdade de escolher doar-se, como 
pessoa, tem o poder de dar o que só po-
deria ser dado por um “Rei” que trans-
cende a dor num lugar de aquém e além. 
O reino do “mendigo” possui a riqueza 
da Criação para o poeta, o Amor para a 
pessoa. O humilde acede à recompensa 
porque enfrenta “o sofrimento, não por 
sua eliminação, mas por sua elevação à 
ordem do Amor”6. 

“A pérola nasce da dor, quando uma 
ostra é ferida”7 por uma impureza (grão 
de areia) que faz a concha produzir a ma-

O AMOR NO HUMOR 
e o sentido de vida na Doença Bipolar
Diana Couto
Tesoureira e Gestora da Qualidade da ADEB
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5drepérola com que a cobre para proteger 
o seu corpo invadido.

Sem ferida, a ostra não produz pérola 
(ferida cicatrizada). Que feridas e impu-
rezas invadem a nossa conchinha? “Li-
mites, debilidades, incapacidades, ina-
dequações, fragilidades?”7 Como supe-
ramos? A proposta é envolver tudo isso 
“com aquela substância cicatrizante que 
é o Amor” na “possibilidade de crescer e 
de ver as nossas impurezas tornarem-
-se pérolas”, (“cultivar ressentimentos 
contra os outros pelas suas debilidades 
e atormentarmo-nos a nós mesmos com 
permanentes e devastadores sentimen-
tos de culpa por aquilo que não devería-
mos ser e por aquilo que não deveríamos 
sentir” é a alternativa do medo). Mesmo 
sendo conchas vazias, isso só significaria 
não reconhecer e aceitar as feridas (não 
ver ou fugir dos grãos de areia) quando 
não sabemos “perdoar-nos e perdoar, 
compreender e transformar a dor em 
amor; sem isso somos pobres e vazios 
de sentido.”7

O “Como?” - “Se não te deste a nin-
guém, magoaste alguém”, Tiago Betten-
court

 “O que era amares-te a ti próprio? É 
claro que amo! Gosto de quem sou. Tra-
balho arduamente. Ninguém nos ensina 
o que isso significa, mas descobri que é 
a chave da vida porque é a chave para 
amar outro alguém e permitir que os 
outros nos amem”, diz a Jennifer Lopez 
no seu testemunho de vida (“A mulher 
que tem tudo, mas não consegue viver o 
Amor”) no seu livro “Amor Real”8, onde 
cita a sua terapeuta a quem recorreu no 
momento de maior desespero da sua 
vida “Sabe… Quando comecei a fazer o 
meu trabalho, ouvia as pessoas descre-
verem os seus problemas (…). Havia um 
problema básico na raiz de todos eles. Se 
conseguisse ensinar as pessoas a amar-
-se a si mesmas, elas acabariam por re-
solver os seus problemas sozinhas”.

Deixo a reflexão sobre o amor-pró-
prio enquanto recurso precioso (chave) 
mas muito limitado, enquanto um bem 
(falível) que pode escassear a qualquer 
momento pelas circunstâncias, se não 
for alimentado por um Amor Maior, pelo 
“Ser Poeta” que nos torna samurais infi-
nitamente amados e amantes, mendigos 
que dão como reis. 

O Amor para Ti – “E dizê-lo cantando 
a toda a gente!”

Liberte-se o meu canto! O Amor faz 
bem a tudo! À Saúde e à Doença, à Ale-
gria e à Tristeza! É o Sim que renovo to-
dos os dias da minha vida! Convite a ver 
união onde antes não via divisão… Faz 
muito bem ao humor! Move-me a estar 
mais tempo bem disposta, orienta para 
fazer o bem. Descobrir o que é o Amor 
não começa nem acaba. É o maior sen-
tido de vida, dádiva que dá sentido ao 
sofrimento, que o impede de fingir ou 
fugir para “anestesiantes” de dependên-
cias afectivas, comportamentos de risco 
e afins. É caminho, descoberta que ne-
nhum psiquiatra (ninguém) consegue fa-
zer por nós, antes connosco. “Encontrar 
sentido é sempre e simultaneamente dar 
sentido”9

Para quê? “Dai e dar-se-vos-á” (Lc 
6, 38)

A Mente adoece mas o Amor perma-
nece! Amor acima de tudo no encontro 
que arrefece a busca “insaciável” e que, 
aceitando e dando sentido ao sofrimento, 
se liberta ardentemente na realização 
com o outro (ou numa causa, para os ou-
tros) quando se doa totalmente (sensa-
ção de “regresso a casa”, de “lembrança 
de si”).

É neste contexto que refiro a ADEB 
como exemplo de “reduto afetivo” (pa-
lavras familiares do nosso querido Pre-
sidente da Direção), de doação Amorosa 
a uma causa há mais de 25 anos. Em 

tempos de correria em que o espírito 
associativo escasseia (como o amor-
-próprio…) não resisto a lançar o desafio 
e apelo aos sócios “vaivém” (“obrigada, 
estou servido! Até à próxima crise…”) de 
tentarem saber de si também na ADEB, 
participando mais com a sua presença, 
intervindo, criticando construtivamente, 
ajudando na partilha de experiências. 
Cada vivência é única e por isso todos fa-
zemos falta! 

Numa conversa muito inspiradora, 
dizia João Pedro Tavares10 acerca do 
“Amor como critério de gestão”11 que 
“está provado que o Amor gera riqueza” 
(pelo lado virtuoso: pessoas mais huma-
nas são mais humanizantes, mais feli-
zes, mais comprometidas, mais produ-
tivas no contexto de trabalho; pelo lado 
vicioso: menos corrupção, pela verdade, 
pela aceitação do sofrimento por valo-
res maiores “para a construção ética da 
produção de riqueza, é essencial ir, me-
todicamente, ao encontro do sofrimen-
to” – condição para a honestidade, para 
desbloqueio da “auto-sabotagem”, do 
engano a nós próprios e aos outros, à so-
ciedade). O Amor é apresentado como “o 
mais poderoso critério racional de lide-
rança de uma organização”, ressalvando 
porém que “amamos porque amamos, 
não porque o amor é vantajoso”. Iden-
tificando-me com esta visão orgânica e 
viva do mundo empresarial e do trabalho 
(“o fazer não nos sacraliza, é o nosso Ser 
que sacraliza o fazer”12), proponho “hu-
manizar”, simbolicamente, uma conhe-
cida ferramenta de gestão (figura 2), ao 
serviço da gestão do “Amor no humor”, 
num movimento inverso de integração 
(do “trabalho” para a vida, “Amor para 
Ti”).  

1. SINEK, Simon (2011). Por quê? Como motivar pessoas e 
equipes a agir. 
2.	 Madalena	 van	 Zeller	 Muñoz,	 Life	 Coaching	 1:1	 -	 on	 a	
mission	 to	 create	 Beautiful	 Lives!	 Fundadora dos Grupos 
mastermind	 	 “Em	 MISSÃO”,	 #ProjectoOrfasNepalCoaching,	
www.madalenamunoz.com
3.	Alberto	Caeiro,	in	“O	Guardador	de	Rebanhos	–	O	Mundo	não	
foi	feito	para	pensarmos	nele”
4.	FRANKL,	Viktor	(1997).	Em	Busca	de	Sentido:	um	psicólogo	
no	campo	de	concentração.	São	Paulo:	Vozes	e	Sinodal
5. MELO, Fábio de Melo (2017). Quem me roubou de mim? 
O	sequestro	da	subjectividade	e	o	desafio	de	ser	pessoa.	1ª	
edição.	Nascente
6. NOGUEIRA, Maria Emmir (2013). Tecendo o fio de ouro. 
Itinerário para o auto-conhecimento e liberdade interior.	 12ª	
edição.	Edições	Shalom
7.	 SCQUIZZATO,	 Paolo	 (2017).	O Elogio da Imperfeição. O 
Caminho da fragilidade.	3ª	edição.	Paulinas	Editora
8.	LOPEZ,	Jennifer	(2015).	Amor	Real.	Editora	Marcador
9.	 BRESSER,	 Paul	 Henrich.	 Responsabilidade	 e	
Responsabilização	–	sentido	da	culpa.	In	Dar	Sentido	à	Vida	
10.	 Vice-Presidente	 da	 Accenture,	 Presidente	 da	 ACEGE	
(Associação	 Cristã	 de	 Empresários	 e	 Gestores),	 membro	
do	 Conselho	 Consultivo	 do	 Programa	 de	 Desenvolvimento	
Humano da Fundação Calouste Gulbenkian
11.	 LEITE,	 António	 Pinto	 (2012). O Amor como Critério de 
Gestão.	Editora	Princípia
12.	Mestre	Eckart
13.	 Análise	 SWOT	 (ferramenta	 estratégica	 de	 diagnóstico	
e análise, utilizada pela gestão de empresas para obter 
vantagem	competitiva	e	melhor	o	desempenho	organizacional).	
Criada	por	Kenneth	Andrews	e	Roland	Cristensen.

porque	o	amor	é	vantajoso”. Identificando-me	com	esta	visão	orgânica	e	viva	do	mundo 

empresarial	 e	 do	 trabalho	 ("o	 fazer	 não	 nos	 sacraliza,	 é	 o	 nosso	 Ser	 que	 sacraliza	 o	

fazer"12),	 proponho	 “humanizar”, simbolicamente, uma conhecida	 ferramenta	 de	 gestão 

(figura 2), ao serviço da gestão do “Amor no humor”, num movimento inverso de 

integração (do “trabalho” para a vida, “Amor para Ti”).   

 
COLOCAR ESTA TABELA (EM VEZ DA IMAGEM SEM RESOLUÇÃO) 
 

Limites / Sofrimento Potencial / Possibilidades  
Fraquezas – W (weaknesses) 
 

Vazio existencial 
Perda de sentido de vida 

Fuga ao sofrimento 
Fuga à realidade 

Ampliação do sofrimento 
- irritabilidade 

- perda de energia 
- cansaço extremo 
- agressividade (…) 

 
Pensamentos destrutivos 

“não consigo” 
“nunca vou conseguir” 

“não sou capaz” 
“não valho nada” 

“não estou cá a fazer nada” 
“olha para ti, não vales nada” 

 
A morte como “saída”, como fim 
do sofrimento (risco de suicídio) 

Forças – S (strenghts) 
 
Sabendo-me	infinitamente	amada: 
- vou à procura de “saber quem sou” sem medo do que possa encontrar, aceito os 
meus	defeitos	como	limites	porque	me	vejo	amorosamente,	perdoo-me,	identifico	o	
que	tenho	que	melhorar	e	corrijo,	sigo	em	frente; 
- consigo “ver” os pensamentos destrutivos a produzirem os efeitos negativos em 
mim	e	consigo	escolher,	dizer-lhes “não! Isto não é meu! Estes pensamentos não 
sou	eu,	isto	é	a	doença	a	querer	vencer-me!”; “escolho o Amor”; consigo identificar a 
causa	pelo	auto-conhecimento (“estou a boicotar-me”, “estou com medo de…”, 
“estou a sentir culpa sem razão”…) e antes que tomem conta de mim, dou-lhes	um	
sentido (“sou amada, não preciso ter medo”; “estou a sentir isto agora mas sei que 
sou	amada	e	que	tenho	capacidade	para	amar;	é	temporário	e	vai	passar;	escolho	o	
amor”); 
- peço	ajuda,	fragilizo-me	junto	de	familiares	e	amigos	da	minha	confiança	com	
quem	posso	partilhar	inquietações;	abro	o	meu coração	sem	medo	de	me	expor; 
- mudo	o	foco	dos	pensamentos	destrutivos	para	aquilo	que	tem	a	ver	comigo;	ajudo	
alguém,	sirvo	uma	causa,	dedico-me	a	uma	actividade	que	me	faz	bem; transformo	
a	dor	num	resultado	criativo;	tomo	posse	do	meu	ser	criativo	e	acho-me	merecedora	
disso; 
- aceito	se	tiver	que	descansar,	ou	parar	o	que	tinha	planeado	fazer; 
- tenho humildade para reconhecer que “não posso ir a todas” 
 

Experimento serenidade, gratidão, esperança e acredito que vou conseguir, 
que vou superar. Partilho experiência, posso ajudar alguém 

 
 
 
 
 
 
Dimensão 

Interna 

Ameaças – T (threats) 
 

O HUMOR SEM AMOR 
           Oportunidades – O (opportunities) 
 

           O AMOR NO HUMOR  
 

Dimensão 
externa 

Fig. 2 – Adaptação da Matriz SWOT 13 enquanto ferramenta de “superação”  
(o Amor no Humor e o sentido de vida na doença bipolar)  

ATENÇÃO: FALTA LEGENDA DESTA FIGURA! 

Referências FALTA 

1. SINEK, Simon (2011). Por quê? Como motivar pessoas e equipes a agir.  
2.	 Madalena	 van	 Zeller	 Muñoz,	 Life	 Coaching	 1:1	 - on a mission to	 create	 Beautiful	 Lives!	 Fundadora dos Grupos 
mastermind  "Em	MISSÃO",	#ProjectoOrfasNepalCoaching, www.madalenamunoz.com 
3. Alberto	Caeiro,	in	"O	Guardador	de	Rebanhos	– O	Mundo	não	foi	feito	para	pensarmos	nele" 
4.	FRANKL,	Viktor	(1997).	Em	Busca	de	Sentido:	um	psicólogo	no	campo	de	concentração.	São	Paulo:	Vozes	e	Sinodal 
5.	MELO,	Fábio	de	Melo	(2017).	Quem	me	roubou	de	mim?	O	sequestro	da	subjectividade	e	o	desafio	de	ser	pessoa.	1ª	
edição.	Nascente 
6. NOGUEIRA, Maria Emmir (2013). Tecendo o fio de ouro. Itinerário para o auto-conhecimento e liberdade interior. 12ª	
edição.	Edições	Shalom 
7.	SCQUIZZATO,	Paolo	(2017).	O Elogio da Imperfeição. O Caminho da fragilidade. 3ª	edição.	Paulinas	Editora 
8. LOPEZ,	Jennifer	(2015).	Amor	Real.	Editora	Marcador 
9.	BRESSER,	Paul	Henrich.	Responsabilidade	e	Responsabilização	– sentido	da	culpa.	In	Dar	Sentido	à	Vida	 
10. Vice-Presidente	da	Accenture,	Presidente	da	ACEGE	(Associação	Cristã de Empresários e Gestores), membro do 
Conselho	Consultivo	do	Programa	de	Desenvolvimento	Humano	da Fundação Calouste Gulbenkian 
11. LEITE,	António	Pinto	(2012). O Amor como Critério de Gestão. Editora Princípia 
12.	Mestre	Eckart 
13. Análise SWOT (ferramenta	 estratégica	 de	 diagnóstico	 e análise, utilizada pela gestão de empresas para obter 
vantagem	competitiva	e	melhor	o	desempenho	organizacional).	Criada	por	Kenneth	Andrews	e	Roland	Cristensen. 



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

6

O emprego tem uma elevada importância na nossa vida, que vai para além do sustento que nos dá para 
suprirmos as nossas necessidades, ou seja, a sua importância é transversal às várias dimensões da nossa 
vida, sejam elas individuais, familiares ou sociais. Somos capazes de reconhecer a importância que o emprego 
representa na nossa realização pessoal, autoestima, no desenvolvimento de competências, novas aprendiza-
gens e estabelecimento de relações interpessoais, que contribuem para a nossa identidade profissional. 

A minha experiência de emprego
A identidade profissional é construída a partir das várias experiências que vivenciamos em contexto laboral 

ao longo da vida, da forma como estamos e somos na nossa profissão. Perante um quadro de Depressão ou 
Perturbação Bipolar, a forma como se vivenciam as experiências profissionais varia muito, em função das 
características da doença e da fase em que a pessoa se encontra. Algumas experiências podem ser enrique-
cedoras e gratificantes, conforme refere Fernanda , 40 anos: “A minha primeira experiência profissional foi 
como promotora, aos 16 anos. Fazia a promoção de artigos em várias empresas. Foi muito gratificante porque 
tinha contacto com o público. Não era um emprego que me prendesse num local fechado e tinha um grande 
poder de comunicação, além de que, sendo um trabalho de férias escolares, podia ganhar algum dinheiro. O 
meu 2º emprego, com 18 anos, foi como paquete numa escola de enfermagem onde permaneci um ano. Fazia 
todo o serviço externo da escola dirigindo-me a vários locais. Foi também uma experiência de grande apren-
dizagem e bastante gratificante.”

Na opinião da Maria, 49 anos, que trabalha desde que concluiu o ensino secundário, as experiências pro-
fissionais também nos definem enquanto pessoas: “Todas as minhas experiências foram extremamente en-
riquecedoras pois aprendi muita coisa, contactei com muitas pessoas e desenvolvi outras capacidades que 
talvez não contava que desenvolvesse. Acima de tudo, fizeram de mim o que sou hoje. Inicialmente sentia-me 
um pouco insegura porque tudo era novo para mim, mas depois, à medida que o tempo passava e com a prá-
tica e dedicação, tudo se tornava mais fácil”. 

Por sua vez, Clara, 34 anos, ad-
vogada, destaca a importância da 
sua experiência profissional ao ní-
vel das estratégias para lidar com 
a Depressão: “As experiências pro-
fissionais que tive foram mais en-
riquecedoras a nível pessoal, e não 
tanto profissional. Não me deram 
muitas competências profissionais, 
mas ensinaram-me a lidar com a 
depressão no local de trabalho, a 
desenvolver estratégias de camu-
flagem”.

Por outro lado, em períodos de 
crise e de instabilidade, as experiên-
cias profissionais são caracteriza-
das por stress, ansiedade, falta de 
rentabilidade e receio dos outros se 
aperceberem de que algo não está 
bem, como refere Clara: “Ao desempenhar as funções laborais sentia sempre imenso medo de falhar, o que 
causava grandes crises de ansiedade, que me deixavam desgastada e infeliz. Vivia também com imenso receio 
de que alguém se apercebesse da minha patologia”. 

Fernanda, ao relembrar algumas experiências profissionais, fala-nos do impacto da doença ao nível do seu 
desempenho, rentabilidade, pró-atividade e motivação : “Sentia-me bastante só e com vontade de abandonar 
os estudos. Recordo-me que me inscrevi para trabalhar numa pizzaria em Lisboa, pensando que me iria fa-
zer bem. Nessa altura encontrava-me com princípios de depressão, onde o meu poder de comunicação era 

“A MINHA EXPERIÊNCIA DE (DES)EMPREGO”

Cármen Gonçalves
Assistente Social
ADEB- Sede Nacional

1  Os nomes próprios utilizados neste artigo são fictícios, a fim de garantir a confidencialidade da identidade dos participantes. 
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7fraco e o meu desempenho era pouco rentável para a empresa. Um dia dou por mim num vale de lágrimas 
e a minha mãe teve que me ir buscar. Após mais alguns episódios depressivos e eufóricos, fui diagnosticada 
como Bipolar. Continuei acompanhada por consultas de psiquiatria e psicologia.Com melhoras, continuei os 
estudos. Consegui arranjar mais alguns empregos, entre eles, para cargos como rececionista ou secretária 
clínica. Todos eles com o contato ao público, mas acabava sempre por adoecer devido ao stress do dia-a-dia, à 
rotina a que nunca me habituei e, devido à medicação, não tinha a rentabilidade nem o dinamismo de uma pes-
soa comum. Revoltada que era a medicação que não me deixava ser uma pessoa normal e que tinha sido mal 
diagnosticada, acabava por deixar de tomar a medicação. O que acabava sempre em mais uma crise eufórica”. 

EMPREGO COMO FATOR PROTETOR VS. FATOR DE RISCO
Se por um lado ter um emprego pode fortalecer a nossa saúde mental pelos motivos já descritos, também 

é verdade que o mesmo pode desencadear recaídas, crises, levando mesmo ao internamento, ou seja, pode 
ser um fator protetor ou um fator de risco. 

Para Paula, 53 anos, que conta com uma experiência profissional diversificada, a estabilidade profissional 
é um fator protetor na sua doença bipolar : “Para mim que tenho um espírito “inquieto” e curioso, a estabili-
dade profissional tranquiliza a minha “alma”. Estou sempre pronta para aprender e mudar. Este é um fator 
motivacional”. 

No caso de Luísa, 50 anos, depois de alguns meses no desemprego e de muita perseverança, conseguiu 
voltar a trabalhar na área de que gosta, tendo encontrado motivos para o seu bem-estar e felicidade: “Já estou 
a trabalhar. Respondi a vários anúncios de empregos e fui selecionada para trabalhar como administrativa, 
que é realmente a minha área, onde trabalhei durante 25 anos. Não desistam! Tomem-me como exemplo de 
que “NADA É IMPOSSÍVEL.”

O facto de termos um emprego minimiza a nossa preocupação relativamente à nossa subsistência, ao 
cumprimento das nossas obrigações, contudo este também é causador de preocupações, devido às responsa-
bilidade inerentes, como refere Maria : “Estando estável a nível profissional, não nos preocupamos com outras 
coisas como ficar desempregado e não ter meios de pagar as nossas despesas, etc. No entanto, também acho 
que parte das depressões que as pessoas têm ou adquirem, se deve a fatores relacionados com o trabalho e 
ao próprio stress do quotidiano profissional, os quais podem ser difíceis de ultrapassar”. 

Na sequência da última parte do testemunho da Maria, percebemos que algumas experiências profissio-
nais são claramente um fator de risco, despoletando, muitas vezes, as crises. Acerca deste ponto, Fernanda 
acrescenta : “Quando trabalhava, a estabilidade profissional não foi de forma alguma um fator protetor das 
minhas crises. A única estabilidade que poderia ter tido seria alguma independência financeira. Muitos fatores 
como o stress, a falta de dinamismo e a falta de rentabilidade, só contribuíram para uma grande frustração 
interna e princípios de crise”. 

Clara também considera que as suas experiências de emprego foram um fator de risco na sua doença: “O 
medo constante de alguém identificar comportamentos suscetíveis de conduzirem à identificação de sintomas 
depressivos, o receio de falhar e a ausência de valorização por parte de terceiros (empregador e colegas), 
aumentou consideravelmente os sintomas depressivos”. 

ESTOU DESEMPREGADO! E AGORA? 
São vários os motivos que levaram ao desemprego dos participantes deste estudo, desde inadaptação ao 

posto de trabalho; falta de rentabilidade; conflitos na relação com a chefia e/ou colegas; longos períodos de 
baixa médica; não cumprimento das funções atribuídas devido à sua elevada exigência e sobrecarga; falta de 
motivação, entre outros. Para além do diagnóstico de Depressão ou perturbação Bipolar, este pode ser acom-
panhado de situações de Burnout, caracterizadas pela exaustão e stress profissional que pode também levar 
ao desemprego, como no caso de Raquel, 34 anos: “Um dos motivos que me levou ao desemprego foi o facto 
de ter entrado de baixa médica, devido a um burnout psicológico. Estava efetiva e trabalhava 12 horas por dia, 
mas a empresa despediu-me na mesma. Estive dois anos de baixa em casa e dois anos desempregada. Estava 
esgotada”.

Perante uma situação de desemprego, qualquer um de nós se depara com consequências ao nível econó-
mico, social e psicológico. Contudo, se analisarmos estas consequências na vida das pessoas que sofrem de 
Depressão ou doença Bipolar, percebemos que as mesmas têm um maior impacto na medida em que, como 
refere Clara, “a sensação de desvalorização pessoal aumenta, intensificando os sintomas depressivos”, no-
meadamente os sentimentos de tristeza, vazio, pessimismo e perda de esperança em relação ao futuro. Além 
disso, durante este período, as pessoas tem tendência para se isolarem ainda mais, afetando a vida social.

De acordo com Renata Frazão, Psicóloga Clínica na Sede Nacional da ADEB, “a Depressão ou a Doença 
Bipolar podem desencadear uma situação de desemprego porque, nas fases de maior instabilidade, há uma 
repercussão na produtividade, na qualidade do trabalho feito, ou ainda uma alteração na relação com os co-
legas e chefias, que traz muitas vezes consequências de gestão muito difícil numa fase pós crise. Quem não 
percebe estas problemáticas não entende que alguns comportamentos menos adequados possam ter ocor-
rido no âmbito de uma doença, e não por má formação ou desleixo profissional do trabalhador. Existe ainda a 
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8 situação do estigma a que a pessoa fica sujeita no local de trabalho, após um episódio de crise que denuncia 
a todos os colegas o que se passa. Algumas pessoas acabam por se despedir por não suportarem esta expo-
sição, outras porque a partir daí estão “marcadas” e existe um tratamento diferente, mais depreciativo, por 
parte dos colegas e/ou chefias, que potencialmente pode levar a mais recaídas”. 

Por vezes, quando o desemprego persiste durante um longo período de tempo, pode ocorrer a acomodação 
a esta situação, ou seja, o desinvestimento do projeto profissional, devido à descrença nas próprias capaci-
dades e competências, à auto- desvalorização e, principalmente, ao receio de ter uma recaída, como relata a 
Fernanda: “Em certa parte posso dizer que, devido ao facto de me encontrar desempregada há tanto tempo, é 
difícil sair desta situação porque  deixei de acreditar nas minhas capacidades e tenho medo de me desiludir ou 
de voltar a ter  uma crise”. Clara acrescenta que “é extremamente difícil deixar esta situação aparentemente 
confortável. Nesta posição evito enfrentar os outros e esconder constantemente os meus sintomas depressi-
vos que, na realidade, fazem de mim a pessoa que sou”. 

Acerca dos sentimentos, hábitos e rotinas que são despoletados após um longo período de desemprego, 
Luís Oliveira, Neuropsicólogo na Sede Nacional da ADEB, defende que “depende da gravidade da doença e da 
interação entre personalidade, doença e meio ambiente onde a pessoa está inserida. Períodos longos de ins-
tabilidade originam isolamento social, desatualização ao nível das competências, dificultando a capacidade de 
integração no mercado de trabalho”. Renata Frazão acrescenta ainda que, durante este período, “há uma per-
da do ritmo, as rotinas flexibilizam-se e há uma perda progressiva de resistência ao desgaste de uma rotina de 
trabalho diário que, por vezes, impede a pessoa de voltar a trabalhar, ou cria um sentimento de insegurança 
muito grande, com uma muito baixa tolerância à frustração associada ao desempenho profissional, que faz 
com que desistam, ou recaiam na doença mais facilmente. A ausência de uma estrutura diária em termos de 
uma rotina produtiva e organizada é um fator acrescido de risco nestas doenças”.

Maria trabalhava há mais de 25 anos como administrativa numa empresa de construção civil. Devido a 
um despedimento coletivo, ficou desempregada, tendo este acontecimento despoletado alguma instabilidade. 
Contudo, Maria encontrou uma estratégia e atualmente aproveita e tira partido do tempo livre que tem para 
fazer coisas de que gosta. Atualmente encontra-se a tirar um curso de auxiliar de veterinário, pois adora ani-
mais: “Sou uma pessoa que não gosta de estar parada. Tento sempre arranjar alguma coisa que goste de fazer 
e de aprender, que me faça sentir útil. Mas também reconheço que não sou de ferro e que, por vezes, me vou 
abaixo e necessito de alguns “empurrãozinhos”. Às vezes também é bom estarmos mais connosco próprios, 
sossegados e dedicarmos algum tempo a nós próprios”.

A FAMÍLIA E OS AMIGOS
A família e os amigos desempenham um papel extremamente importante na vida das pessoas que estão 

a atravessar um período de desemprego, quer pelas razões óbvias do apoio financeiro que prestam nesse 
período, quer pelo apoio emocional ou até mesmo na procura de novo emprego, como refere Maria: “A família 
e amigos são sempre importantes, nem que seja para sentir que estão connosco, que nos dão apoio em todos 
os sentidos (companhia, ajudar a procurar emprego, etc). Fazem-nos sentir que não estamos sós”.

Manuel, 53 anos, com uma carreira de sucesso nas áreas do ensino universitário e da consultoria, está 
desempregado há vários anos, na sequência de uma crise depressiva e diz-nos que: “A família e os amigos 
apoiam e incentivam até certo ponto. Muitas vezes não compreendem certas atitudes e comportamentos que 
temos. Só eu sei. Tudo o resto são aproximações”.

O ESTIGMA
Hoje em dia, apesar da crescente informação e da promoção de ações de sensibilização, a doença mental, 

nomeadamente a Depressão e a Doença Bipolar, são alvo de estigma pela sociedade. Este fenómeno causa 
sofrimento às pessoas com diagnóstico e constitui um entrave à concretização dos seus projetos pessoais 
e profissionais e, consequentemente, a uma plena integração social na sociedade. Acerca deste tema, Fer-
nanda refere: “Dou grande valor à realização profissional como qualquer outra pessoa o deve dar.  Mas para 
ser sincera nunca o senti verdadeiramente, nem como pessoa nem como cidadã exemplar, que faz os seus 
descontos para uma futura reforma. Sinto-me uma pessoa julgada e rotulada pela sociedade por não ter tra-
balho ou ter uma doença mental, que tento sempre ocultar porque se o disser ao empregador com certeza  o 
cargo não vai ser meu  ou sou dispensada se o descobrirem mais tarde, como já aconteceu. Ter um emprego 
nos dias de hoje, é essencial para a autoestima e higiene mental de cada individuo, tendo ou não uma doença 
mental”. Fernanda acrescenta ainda que a própria circunstância de desemprego é socialmente estigmatizada: 
“Se encontro alguém conhecido na rua, que não vejo há muito tempo, a primeira pergunta que me fazem é se 
estou a trabalhar. Quando conheço alguém pela primeira vez, perguntam logo o que faço da vida ...”

Paula, professora, desempregada há dois anos, fala acerca do rótulo “preguiçoso” associado, muitas ve-
zes, à pessoa em situação de desemprego: “algumas pessoas que não sabem da minha doença, encaram a 
minha situação de desemprego como “preguiça”, mas eu tento não me desanimar com o estigma social”. 

Acerca das maiores dificuldades no regresso ao mundo do trabalho para as pessoas com estes diagnósti-
cos, o Psicólogo Sérgio Paixão explica: “As dificuldades são várias e ter uma consciência das mesmas ajuda. 
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9Por exemplo as crenças que surgem na depressão afetam muito a perspetiva de reintegração, perante ideias 
de auto desvalorização, sentimentos de inferioridade, entre outras questões. Depois o fator da frequência das 
crises é determinante para a confiança que a pessoa tem em si para um compromisso a nível laboral. Por 
outro lado, os preconceitos associados a estas doenças favorecem a discriminação”. 

E O FUTURO? QUE EXPECTATIVAS?
Quando questionados acerca dos planos para o futuro, da motivação para investir num novo projeto profis-

sional, os entrevistados referem que as experiências profissionais anteriores, determinam a motivação para 
investir num novo projeto. Conflitos com a chefia e/ou com os colegas; exigência das funções atribuídas; difi-
culdade no cumprimento dos prazos estabelecidos; desconforto no atendimento ao público; crises de ansie-
dade; situações de burnout; períodos de baixa sucessivos; etc… são experiências que condicionam uma efetiva 
procura de emprego e, consequentemente, o regresso ao mundo do trabalho.  

Muitas vezes, a maior motivação para a procura de emprego é a remuneração, como refere Clara: “A minha 
única motivação é a remuneração. É muito complicado, para mim, depender financeiramente de terceiros. 
Apesar de reunir boas qualificações, não me sinto preparada para regressar ao mundo do trabalho. Estou 
pessimista em relação ao futuro. Assusta-me ter de lidar com pessoas. O ideal seria um trabalho solitário”. 
Além da remuneração, a inserção profissional também contribui para minimizar o estigma, conforme relata 
Fernanda: “Onde eu encontro mais motivação para procurar emprego é o facto de não querer continuar a viver 
dependente economicamente de terceiros e de, um dia, não vir a viver de uma pensão de invalidez. Todos os 
dias consulto o meu e-mail para ver as ofertas de emprego. Se eu tiver um emprego talvez as pessoas não me 
rotulem tanto”. 

A motivação para procurar emprego falha quando emergem receios e sentimentos de auto- desvaloriza-
ção, como afirma Clara: “O meu diagnóstico dificulta a procura ativa de emprego, aumenta receios e fragilida-
des. Faz-me sentir diferente e à margem da sociedade”. 

Para muitos entrevistados, o diagnóstico tem um forte impacto ao nível da atitude perante o emprego, 
devido às crises que podem ocorrer, às recaídas e ao estigma por parte da chefia e colegas, como explica 
Fernanda: “Se for contratada vou sempre omitir que sou Bipolar. Uma pessoa que não tenha qualquer diag-
nóstico é sempre mais eficiente que uma pessoa que sofra de uma doença Bipolar. Não sei se isso se deve à 
medicação ou aos episódios de crise que tenho passado na vida. Falo assim por experiência própria. O facto 
de eu ser Bipolar não influencia a minha atual atitude perante a procura de emprego, visto que estou estável. 
Contudo, em tempos, tive de parar de procurar por questões de saúde, o que faz com que esteja  no desem-
prego há mais tempo”.  

Por outro lado, a estabilidade profissional, faz-nos crescer, possibilita novas aprendizagens e contribui 
para o bem-estar e felicidade, conforme descreve Maria: “Não gosto muito de criar expectativas porque de-
pois a desilusão é maior. Gosto de viver um dia de cada vez, mas sempre com pensamento positivo e acreditar 
que vou arranjar emprego, porque tenho ainda muito para aprender e muito para dar. Gosto de trabalhar e 
sentir-me uma pessoa útil para a sociedade. Isso faz-me feliz”.

Manuel também apresenta uma atitude positiva e construtiva face ao seu regresso ao mercado de tra-
balho: “Sem dúvida que há barreiras no nosso regresso ao mercado de trabalho, principalmente depois de 
uma crise, mas estas também nos ajudam a ter noção daquilo que temos que trabalhar mais, nomeadamente 
questões de personalidade. Eu sou um otimista. Aquilo que se pensa é meio caminho andado para se concre-
tizar. O nosso pensamento condiciona o nosso caminho”. 

O PAPEL DA ADEB
Luís Oliveira refere que na ADEB: 

“O aspeto central é garantir que as 
pessoas estejam estabilizadas. A 
psicoeducação e a aquisição de es-
tratégias de coping para prevenir 
situações de recaída são fulcrais 
para alcançar a eutimia. A partir 
daí, deve-se trabalhar a autoestima 
das pessoas, paralelamente como 
o reconhecimento e validação das 
suas competências e estabelecer 
um plano de vida, para ajudá-las a 
projetarem-se também ao nível da 
empregabilidade”. 

Sérgio Paixão acrescenta ain-
da que “A intervenção individual é, 
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10 muitas vezes, enriquecida quando 
é complementada com a terapia 
em grupos.  As crenças que levam 
à baixa auto estima e auto confian-
ça, severamente desenvolvidas em 
contexto de depressão, carecem de 
ser confrontadas em grupo, com 
outras pessoas, para que se pos-
sam validar o quão injustas são al-
gumas ideias negativas ou incorre-
tas que a pessoa tem de si”.

 
CONCLUSÕES
Após a leitura de algumas expe-

riências de (Des)Emprego descritas 
neste artigo, podemos concluir que 
existe uma necessidade de se rea-
lizarem estudos mais abrangentes 
sobre o processo de empregabili-
dade de pessoas com experiência de doença mental, que possam sustentar e fundamentar políticas públicas 
e estratégias que garantam uma justa (re)integração profissional destas pessoas.

Atualmente existe um conjunto integrado de medidas, promovidas pelo IEFP- Instituto de Emprego e For-
mação Profissional, que visam apoiar a qualificação e o emprego das pessoas com deficiência e incapacidade, 
que apresentam dificuldades no acesso, manutenção e progressão no emprego, como é o caso dos Estágios 
de Inserção; Contratos Emprego- Inserção; Emprego Protegido e Emprego Apoiado em Mercado Aberto. 

Contudo, é de salientar que muitas pessoas com experiência de doença mental, como é o caso das pessoas 
com Depressão e Doença Bipolar, não possuem uma deficiência e o grau de incapacidade não é estanque, ou 
seja, varia em função do seu estado clínico. Por outras palavras, estas pessoas não se enquadram em grande 
parte das medidas acima descritas. 

Nesta sequência, evidencio algumas medidas que considero fulcrais na promoção da empregabilidade das 
pessoas com experiência de doença mental nos vários domínios da economia:

- Os Front- Offices, entidades de primeira linha que acolhem as pessoas em situação de desemprego, 
como o IEFP, os Gabinetes de Inserção Profissional-GIP e organizações sociais (SCML, IPSS, Associações Lo-
cais, etc), devem aplicar os princípios da metodologia de Emprego Apoiado. “Atualmente, o Emprego Apoiado 
constitui-se como um movimento internacional de defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência e 
doença mental e de outros grupos em situação de desvantagem, em particular o direito a estudarem e traba-
lharem em contextos não segregados e a serem pagos pelo seu trabalho, o direito a escolherem e a tomarem 
decisões sobre as suas vidas, o direito a participarem e a contribuírem para a comunidade, promovendo as 
ideias de empowerment, diversidade e igualdade de oportunidades, tendo como objetivo a integração comuni-
tária e o exercício pleno da cidadania”(APEA, 2005:25);

- Os Front- Offices devem trabalhar em estreita articulação com as várias organizações que prestam apoio 
à pessoa que atendem e acompanham, no sentido de promover uma visão holística e integrada da mesma, 
sejam hospitais, centro de saúde, organizações do setor social, etc; 

- As entidades da área da saúde mental, devem promover ações de sensibilização nas empresas e comu-
nidade em geral, por forma a diminuir ou, idealmente, eliminar o estigma associado às doenças mentais, por 
forma a promover a literacia em saúde mental, facilitando o recrutamento destas pessoas, bem como promo-
ver o bem-estar no local de trabalho;

- A família e os amigos mais próximos da pessoa que se encontra em situação de desemprego, devem ter 
uma atitude de não julgamento, empatia, escuta ativa e de incentivo, através do apoio na procura de oportuni-
dades, da promoção do networking, respeitando o tempo e a fase em que a pessoa se encontra;

- A pessoa, em situação de desemprego, deve, primeiramente, garantir que recebe apoio especializado 
necessário para garantir a sua estabilidade psíquica e, depois disso, procurar estruturas na comunidade que 
prestem apoio na definição e desenvolvimento do percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Como é do conhecimento de todos nós, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, a evoluir a 
um ritmo alucinante, mais dinâmico e mais exigente ao nível das hard skills e soft skills. Assim, perante estas 
experiências de (Des)Emprego, fará sentido perguntar: “No mercado de trabalho há lugar para todos?” 

Bibliografia:        www.iefp.pt
Sousa et al, Manual Percursos Integrados de Inserção, Lisboa, 2005
Nota: Um agradecimento especial a todos os participantes deste estudo, que contribuíram com o seu testemunho para dar voz a este 
tema tão pertinente e urgente nos dias de hoje. 
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Sob a coordenação de Maria 
Luísa Figueira (Professora Ca-
tedrática Jubilada de Psiquiatria 
e Saúde Mental da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lis-
boa), Daniel Sampaio (Professor 
Catedrático de Psiquiatria e Saúde 
Mental da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa e Di-
rector de Serviço de Psiquiatria do 
Hospital de Santa Maria) e Pedro 
Afonso (Professor Auxiliar de Psi-
quiatria e Saúde Mental da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Lisboa e Médico Psiquiatra), foi 
elaborado o Manual de Psiquiatria 
Clínica, da Editora Lidel, com o ob-
jectivo de fornecer um texto didác-
tico que descreve, de acordo com 
os mais recentes conhecimentos 
científicos, as diferentes patolo-
gias psiquiátricas identificadas.

Todos os direitos de autor 
desta obra revertem a favor da 
Associação de Apoio aos Doentes 
Depressivos e Bipolares (ADEB), 
acto de grande solidariedade com 
a ADEB e reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido ao longo de 
mais de vinte e cinco anos junto 
dos seus sócios e da comunidade 
em geral, sendo a ADEB actual-
mente a maior associação desti-
nada a pessoas  com Depressão 
ou Doença Bipolar e seus familia-
res do país.

Este manual descreve a Per-
turbação Depressiva no capítulo 
4 (com os autores Lucinda Bas-
tos, Diogo Ferreira e Ana Guer-
ra), incluindo a “psicopatologia, 
classificação e diagnóstico, epi-
demiologia, etiologia, tratamento 
e evolução da depressão unipolar, 
sob a designação de perturbação 
depressiva ou simplesmente de-
pressão.” (p.54). Aqui é feita uma 
reflexão abrangente sobre as per-
turbações de humor, também de-

signadas como doenças afectivas, 
em que se descreve que“… cada 
indivíduo tem um nível base do hu-
mor que varia no sentido do pra-
zer ou do desprazer, em função 
das solicitações do ambiente ou 
das suas representações pesso-
ais, mantendo-se porém na posse 
das suas experiências emocionais 
sucessivas.”( p. 53)

No capítulo 5 ( autores Maria 
Luisa Figueira, Luís Madeira) é 
feita uma descrição da Doença 
Bipolar, sugerindo “que uma das 
falhas da actual designação desta 
doença é sugerir que os polos sin-
dromáticos são mais relevantes 
do que a ciclicidade para o cons-
truto da doença, facto que pode 
induzir-nos em erro, uma vez que 
é precisamente a sua elevada re-
corrência (mesmo com episódios 
subsindromáticos) que mais ca-
racteriza a doença.”(p.82)”.

É especialmente interessante 
a descrição na página 56 da “dico-
tomia unipolar/bipolar proposta 
em 1957 por Leonhard, psiquiatra 

alemão da escola de Frankfurt. Na 
sua classificação das psicoses en-
dógenas, Leonhard dividiu as psi-
coses afectivas numa forma bipo-
lar: psicose maníaco-depressiva; 
e duas formas unipolares; melan-
colia pura e mania pura. Perris e 
Angst utilizaram critérios genéti-
cos e evolutivos para separar as 
formas unipolares das bipolares 
(Perris, 1973). A distinção entre 
depressão unipolar e depressão 
bipolar na classificação das de-
pressões apoia-se na semiologia, 
sendo o elemento fundamental a 
existência de um acesso maníaco, 
hipomaníaco ou misto. Este pode 
surgir como episódio inaugural 
da doença bipolar, mas mais fre-
quentemente surge na evolução 
de uma depressão até então con-
siderada unipolar. (…) A dicotomia 
unipolar/bipolar é suportada por 
dados epidemiológicos, genéti-
cos e de resposta ao tratamento, 
motivo pelo qual mantém grande 
relevância nos sistemas classifi-
cativos atuais.”

Este Manual é destinado a es-
tudantes e profissionais de saú-
de mental, mas a pertinência e 
actualidade da sua abordagem 
às diferentes patologias torna-
-o num instrumento interessante 
para qualquer pessoa que queira 
perceber melhor o funcionamen-
to, características, epidemiolo-
gia, etiologia, terapêutica, curso e 
prognóstico destas patologias.

A ADEB dispõe de variada do-
cumentação técnica e pedagógica, 
especialmente desenvolvida para 
pessoas com estes diagnósticos e 
seus familiares, mas quem procu-
re uma abordagem mais aprofun-
dada e técnica destas patologias 
pode encontrar neste manual um 
bom complemento para o apro-
fundar do seu conhecimento.

MANUAL DE PSIQUIATRIA CLÍNICA
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As benzodiazepinas (BZD) são 
fármacos utilizados no tratamento 
de situações de ansiedade e dis-
túrbios do sono, entre outras si-
tuações, onde a sua eficácia está 
bem demonstrada. Apesar das 
BZD serem normalmente utiliza-
das em regimes de curta duração, 
o uso continuado destes fármacos 
é frequente em vários países da 
Europa. 

Em Portugal, um relatório pu-
blicado pelo Infarmed, I.P. em 
2012, referia que o consumo de 
BZD era cerca de três vezes supe-
rior ao observado na Dinamarca e 
quase duas vezes superior ao de 
Itália. 

Estes valores elevados de pre-
valência de consumo podem sig-
nificar uma possível má prática 
prescritiva e tratamentos mais 
prolongados do que o indicado, 
o que representa um importante 
problema de saúde pública. 

A revisão regular e periódica 
das listas de medicamentos dis-
poníveis, a educação pré e pós-
-graduada dos profissionais de 
saúde, bem como a realização de 
estudos que melhorem o conheci-
mento sobre os fatores determi-
nantes da prescrição, constituem 
estratégias importantes para a re-
dução da prescrição inapropriada 
destes medicamentos. 

No contexto dos Cuidados de 
Saúde Primários (CSP), a prescri-
ção e uso de BZD é uma área de 
particular relevância. De facto, 
apesar de o início do tratamento 
com BZD ser decidido muitas ve-
zes por outras especialidades, os 
Médicos de Família são os princi-
pais prescritores e responsáveis 
pela continuação do mesmo. 

São vários os estudos que de-
monstram que a decisão de pres-
crever e manter o consumo de 

BZD em CSP pode ser bastante 
complexa.

Muitos médicos mostram-se 
ambivalentes quanto à decisão de 
prescrever e manter o consumo 
de BZD. Estudos realizados em 
vários países, entre os anos de 
2006 e 2016, mostram que o de-
sejo de manter uma boa relação 
médico-utente, a expetativa dos 
doentes em receber uma prescri-
ção de BDZ durante a consulta e, a 
dificuldade em motivar o utente a 
aceitar intervenções não farmaco-
lógicas, estão no centro da decisão 
da prescrição inadequada destes 
medicamentos. Uma percepção 
incorreta por parte do profissional 
de saúde quanto às expectativas 
do doente em relação à prescrição 
pode levar muitas vezes a prescri-
ções desnecessárias. 

Em alguns países, nomeada-
mente no Canadá, têm sido imple-
mentados protocolos de interven-
ção nos CSP, com vista à redução 
do consumo prolongado de BZD 
com resultados bastante promis-
sores. No entanto, em Portugal, 
desconhecem-se recomendações 
ou outras estratégias sistematiza-
das que o Médico de Família possa 
adoptar no apoio à descontinua-
ção de benzodiazepinas.

Neste sentido, foi desenvolvido 
o Projeto “Prevenção-Ação para o 
Uso Adequado de Benzodiazepi-
nas”, com o objectivo principal de 
desenvolver e avaliar um progra-
ma sustentável para a prevenção 
do uso inadequado de BZD, envol-
vendo Médicos de Família nos CSP 
e utentes em risco ou já em de-
pendência destes medicamentos.

Este projeto foi conduzido pela 
Unidade de Farmacoepidemiolo-
gia do Instituto de Medicina Pre-
ventiva e Saúde Pública da Facul-
dade de Medicina da Universidade 

de Lisboa (FMUL) com o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

A equipa, coordenada pelo 
Professor Vasco Maria (Médico de 
Família e docente na FMUL), con-
ta também com o apoio de Joana 
Oliveira (Médica de Família), Mi-
lene Fernandes (Farmacêutica), 
Osvaldo Santos e Inês Neves (Psi-
cólogos).

O projeto é constituído por 
três componentes essenciais: 1) 
A Perspectiva dos Médicos em 
Portugal sobre o uso de benzodia-
zepinas; 2) Atitudes de Médicos e 
Utentes quanto ao Uso de Benzo-
diazepinas; e 3) Avaliação de um 
Protocolo de Desabituação do Uso 
Crónico de Benzodiazepinas. 

 1) A Perspectiva dos Médicos 
em Portugal sobre o uso de Ben-
zodiazepinas

Sabe-se que a prescrição de 
benzodiazepinas é iniciada por 
médicos de diferentes especiali-
dades, no contexto de situações 
de ansiedade ou insónia. Contu-
do, o uso adequado depende da 
informação prestada pelo médico 
prescritor e da sua atitude face 
a esta classe de medicamentos. 
Como tal, tornou-se fundamental 
caracterizar numa fase inicial do 
projeto, crenças, atitudes e per-
cepções associadas à prescrição, 
consumo e desabituação de ben-
zodiazepinas. 

Foi realizado um questionário 
online com 30 perguntas, entre os 
meses de Dezembro de 2015 e Fe-
vereiro de 2016. Dos 329 médicos 
que responderam ao questionário, 
184 eram Médicos de Família.  

Cerca de 78% dos médicos que 
responderam ao inquérito consi-
deram que o seu conhecimento 
acerca dos riscos da utilização 
crónica de BZD é elevado. No en-

Prevenção-Ação para o Uso Adequado 
de Benzodiazepinas
Inês Neves1, Vasco Maria1,2 
1Unidade de Farmacoepidemiologia, Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. 
2Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
Unidade de Farmacoepidemiologia. Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Av. Prof. Egas Moniz, 
1649-028 Lisboa. E-mail: projetobzd@gmail.com  
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13tanto, as atitudes e a auto-percep-
ção de competência para intervir 
no sentido de garantir o uso ade-
quado de BZD podem ser melho-
radas. Embora os Médicos de Fa-
mília apresentem percepções e 
atitudes mais positivas, um quinto 
refere conhecimento insuficiente 
e a maioria refere dificuldade na 
motivação para a descontinuação. 

Nesta primeira fase do proje-
to, foi possível verificar que são 
necessárias mais intervenções 
junto dos Médicos de Família, com 
o objetivo de desenvolver as suas 
capacidades para motivar os uten-
tes para a descontinuação do uso 
crónico de benzodiazepinas.

2) Atitudes de Médicos e Uten-
tes quanto ao uso de benzodiaze-
pinas

Numa segunda fase, conside-
rando as estratégias clínicas que 
este projeto queria implementar 
e testar em contexto de CSP, foi 
fundamental uma caracterização 
prévia das atitudes, percepção de 
autoeficácia no apoio à desabitu-
ação de benzodiazepinas, percep-
ção de necessidades formativas e 
perspectivas sobre efetividade clí-
nica, por parte dos utentes e dos 
médicos.

Foram realizados dois focus 
groups com 14 médicos (especia-
lidades incluídas: médicos de fa-
mília, psiquiatras, cardiologistas, 
gastroenterologistas, internis-
tas e neurologistas); e dois focus 
groups com 12 utentes de CSP em 
situação de dependência de ben-
zodiazepinas e a quem tinha sido 
prescrita uma BZD há menos de 
três meses.

Vários utentes expressaram a 
necessidade de mais informações 
por parte dos médicos, sobre as 
vantagens e os riscos das benzo-
diazepinas. Já os médicos expres-
saram dificuldades e alguma am-
bivalência na promoção da des-
continuação das benzodiazepinas, 
principalmente entre os idosos 
que tomam baixas doses destes 
medicamentos. Houve consenso 
entre médicos e utentes sobre a 
necessidade de informar os uten-
tes, na prescrição inicial, de que o 
uso de benzodiazepinas não está 

isento de riscos e deve ser apenas 
por curtos períodos de tempo. 

3) Avaliação de um protocolo 
de desabituação do uso crónico 
de benzodiazepinas 

Para a última componente do 
projeto e, considerando os resul-
tados obtidos nas fases anterio-
res, foi elaborado um protocolo 
clínico estruturado para apoio 
aos médicos dos CSP e respetivos 
utentes, num programa de desa-
bituação de benzodiazepinas. Esta 
fase do estudo, intitulada de BEDS 
(BEnzodiazepine Discontinuation 
Study), teve como objectivo avaliar 
a eficácia e segurança de uma in-
tervenção estruturada que apoie 
a interrupção de benzodiazepinas 
em utentes com consumo crónico. 

O BEDS acompanhou 66 uten-
tes de Centros de Saúde do Agru-
pamento de Centros de Saúde de 
Lisboa Norte e contou com a parti-
cipação de 24 Médicos de Família. 

O protocolo implicava uma 
redução gradual da dose de ben-
zodiazepina utilizada, sendo os 
utentes acompanhados em con-
sultas quinzenais e telefonemas 
de monitorização, para mantê-los 
motivados e controlar a ocorrên-
cia de eventuais sintomas de abs-
tinência. 

Os resultados foram bastante 
positivos, uma vez que no final do 
estudo, 61% dos utentes tinham 
cessado o consumo das benzodia-
zepinas. 

Aos 6 e 12 meses após o fim 
do estudo, os participantes que 
tinham cessado o consumo foram 
contatados por telefone, no senti-
do de saber se se mantinham sem 
tomar BZD. Resultados prelimina-

res mostram que ao fim de 12 me-
ses apenas 6 utentes tinham reto-
mado o consumo de BZD, sendo 
que dois deles o faziam de modo 
esporádico. 

O projeto “Prevenção-Ação 
para o uso Adequado de Benzo-
diazepinas” decorreu entre Mar-
ço de 2015 e Fevereiro de 2017 e 
ao longo destes dois anos foram 
ainda desenvolvidas ações de sen-
sibilização nos Centro de Saúde 
envolvidos, com a distribuição de 
folhetos sobre a importância de 
uma boa noite de sono, o que é a 
ansiedade, o que são as benzodia-
zepinas e quais os seus efeitos ad-
versos possíveis. 

Foi ainda realizado um 
Workshop sobre Entrevista Moti-
vacional na Faculdade de Medici-
na da Universidade da Lisboa, com 
o objetivo de capacitar Médicos, 
Farmacêuticos e Enfermeiros em 
contexto de Cuidados de Saúde 
Primários para apoio aos utiliza-
dores crónicos de BZD. 

A relevância deste projeto de-
corre da evidência existente quan-
to ao importante problema de 
saúde pública associado ao uso 
inadequado das benzodiazepinas 
em Portugal, e à demonstração de 
efetividade de intervenções con-
ducentes a uma utilização mais 
racional destes medicamentos. 
Deste modo, espera-se que os re-
sultados deste projeto possam dar 
um contributo significativo para a 
compreensão das determinantes 
da prescrição e utilização de ben-
zodiazepinas, para a definição de 
uma intervenção efetiva na ces-
sação do uso crónico e para uma 
utilização mais adequada destes 
medicamentos.



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

14

Este Projeto teve como base os seguintes objetivos estatutários e principais da ADEB:
a) Implementar respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental destinadas a pessoas 
com o diagnóstico da doença Unipolar e Bipolar e outras comorbilidades associadas, de que resulte inca-
pacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência, cujas respostas estão previstas 
na Lei; 
b) Promover, educar e formar, de forma especializada, na área da Saúde Mental, tendo em vista di-
vulgar e elevar o conhecimento das pessoas com o diagnóstico de doenças Unipolar e Bipolar e seus 
familiares ou cuidadores para a 
prevenção e (re)habilitação; 
Foram assim apoiadas 242 pes-
soas nos diferentes serviços da 
ADEB.
Além disso, cabe ao grupo pro-
porcionar a melhoria da ‘auto 
compreensão’ sobre a doença 
e autoconhecimento, favore-
cendo o conhecimento e a mo-
bilização de recursos pessoais, 
para uma melhor qualidade de 
vida, no combate ao estigma, na 
prevenção de recaídas, dos si-
nais de alarme. No fundo, obter 
ganhos de saúde.
A ADEB implementou assim nas três delegações (Sede - Lisboa, Norte - Porto e Centro - Coimbra) 

respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental destinados a pessoas com o diagnóstico 
da doença Unipolar e Bipolar e outras comorbilidades associadas, bem como aos seus familiares, de que 
resulte incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de dependência, prevista no Decreto-lei 
nº 304/2009 - Lei da Saúde Mental e Decreto-Lei nº 22/2011, sobre Cuidados Integrados Continuados em 
Saúde Mental.
•	 SOS	Sentir	ADEB	–	Meio	de	apoio	à	distância	mais	acessível	e	prático,	para	que	as	pessoas,	em	estado	

de angústia, ansiedade e ideações suicidas, obtenham informações sobre estas patologias, de modo a 
atenuar o sofrimento. 361 Pessoas apoiadas.

•	 Avaliação	primária	social	e	clínica-APSC:	Primeiro	contato	presencial	da	pessoa	com	a	equipa	técnica	
social e clínica, com o objetivo de identificar necessidades de Reabilitação Psicossocial. 81 Pessoas 
apoiadas.

Mais Saúde, Qualidade de Vida e 
Autonomia para as pessoas com 

Depressão, Perturbação Bipolar e seus 
Familiares 

ADEB - INR 2017

Lídia Águeda
Psicóloga Clínica Delegação Região Norte ADEB

Sérgio Paixão
Psicólogo Clínico Sede Nacional ADEB
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15•	 Cuidados	Continuados	Integrados	em	Saúde	Mental,	CCISM,	na	vertente	da	Psicologia	Clinica:	Promover	
a aquisição de competências e de autocuidado, atividades da vida diária, relacionamento interpessoal, 
psicoeducação, integração social e profissional e participação na comunidade. 207 Pessoas apoiadas.

•	 Psicoterapia	Cognitivo-comportamental:	Linha	de	psicoterapia	que	promove	uma	diversidade	de	abor-
dagens, com vista ao desenvolvimento de estratégias e instrumentos para lidar com situações proble-
máticas, dificuldades pessoais e promover pensamentos adaptativos no quadro das doenças Unipolar e 
Bipolar. 35 Pessoas apoiadas.

•	 Serviço	Social	para	pessoas	com	diagnóstico	de	depressão	e	doença	bipolar	e	seus	familiares,	que	es-
tejam em situação de emprego, (sendo as pessoas em situação de desemprego abrangidas pelo projeto 
“Promoção da Empregabilidade de pessoas com Perturbações de Humor”). 7 Pessoas apoiadas.

•	 Grupos	Psicoeducativos	(GPE),	de	forma	a	melhorar	a	adesão	à	terapêutica	farmacológica;	reconhecer	
os sintomas de recaídas precedentes e prevenir as futuras; promover a consciencialização e proporcio-
nar aos associados, familiares e cuidadores aptidões para lidar com a doença Unipolar ou Bipolar: 
- Grupos Psicoeducativos (GPE) para pessoas com diagnóstico de depressão e doença bipolar: Fornecer 
às pessoas aptidões para lidar com a doença. 27 Pessoas apoiadas.
- GPE para Familiares de pessoas com diagnóstico de depressão e doença bipolar. 9 Pessoas apoiadas.

•	 Grupos	de	Prevenção	de	Ideação	e	Comportamento	Suicidas	(GPICS),	abordam	este	fenómeno	complexo	
e multidimensional de ordem filosófica, antropológica, psicológica, biológica e social; 6 Pessoas apoia-
das.

•	 Grupos	de	Ajuda	Mútua,	GAM,	para	Familiares	de	pessoas	com	diagnóstico	de	depressão	e	doença	Bi-
polar, forma terapêutica de Reabilitação Psicossocial, permitindo o acesso a um espaço de partilha de 
experiências e saberes, no combate ao estigma, solidão e isolamento, tendo em vista mais ganhos de 
saúde, qualidade de vida e cidadania ativa. 13 Pessoas apoiadas.

•	 Sessões	Psicopedagógicas,	SPP,	sobre	as	temáticas	de	depressão	e	doença	Bipolar;	a	fim	de	informar,	
sensibilizar e elevar o conhecimento dos associados e comunidade em geral acerca de temáticas em 
torno das patologias Unipolar e Bipolar. 207 participantes.
Os utentes apoiados neste projeto obtiveram mais ganhos de saúde, assim proporcionando-lhes ter um 

papel mais ativo junto da comunidade, diminuir os custos ao nível das hospitalizações, número de consultas 
de psiquiatria, de baixa médica e do número de suicídio, e uma maior pro-atividade, funcionalidade e pro-
dutividade dos mesmos.

Foram ainda editados vários panfletos sobre as temáticas da Depressão e da Doença Bipolar para ampla 
distribuição junto dos associados da ADEB e comunidade em geral.

Este projeto permitiu assim melhorar significativamente o conhecimento e a consciencialização da doen-
ça, ajudando a prevenir e reconhecer os primeiros sintomas de crise, diminuir a ideação suicida, aumentar a 
auto-estima e autoconfiança e promover as relações interpessoais das pessoas com perturbação do humor.

Consequentemente, ao potenciar maior integração e participação social, bem como habilitação para 
uma vida ativa, ganharam mais qualidade de vida, cidadania e autonomia.

desempregos abrangidas pelo projeto “Promoção da Empregabilidade de pessoas com 
Perturbações de Humor”). 7 Pessoas apoiadas. 

• Grupos Psicoeducativos (GPE), de forma a melhorar a adesão à terapêutica 
farmacológica; reconhecer os sintomas de recaídas precedentes e prevenir as futuras; 
promover a consciencialização e proporcionar aos associados, familiares e cuidadores aptidões 
para lidar com a doença Unipolar ou Bipolar:  

 Grupos Psicoeducativos (GPE) para com pessoas com diagnóstico de depressão e 
doença bipolar: Fornecer às pessoas aptidões para lidar com a doença. 27 Pessoas 
apoiadas 

 GPE para Familiares de pessoas com diagnóstico de depressão e doença bipolar. 9 
Pessoas apoiadas 

• Grupos de Prevenção de Ideação e Comportamento Suicidas (GPICS), abordam este 
fenómeno complexo e multidimensional de ordem filosófica, antropológica, psicológica, 
biológica e social; 6 Pessoas apoiadas 
 

• Grupos de Ajuda Mútua, GAM, para Familiares de pessoas com diagnóstico de 
depressão e doença Bipolar, forma terapêutica de Reabilitação Psicossocial, permitindo o 
acesso a um espaço de partilha de experiências e saberes, no combate ao estigma, solidão e 
isolamento, tendo em vista mais ganhos de saúde, qualidade de vida e cidadania ativa. 13 
Pessoas apoiadas 

• 

 

 Ganhos de Saúde obtidos com o Projecto C 

  
Diminuição das 

Crises 

Diminuição 
Baixa por 
Doença 

Diminuição 
Internamentos 
Psiquiátricos 

Diminuição de 
Risco Suicida 

Apreciação 
Global (média) 

 Nº 
pessoas % Nº 

pessoas % Nº 
pessoas % Nº 

pessoas % % 

Bastante Melhor 28 12,0 7 11,0 15 17,0 20 15,3 13,8 
Muito Melhor 65 27,8 12 18,8 18 20,5 32 24,4 22,8 
Ligeiramente 

Melhor 84 35,9 20 31,2 31 35,2 45 34,3 34,1 

Sem Alteração 42 17,9 20 31,2 21 23,9 26 19,8 23,2 
Ligeiramente 

Pior 12 5,1 4 6,3 2 2,3 4 3,1 4,2 

Muito Pior 2 0,9 1 1,5 1 1,1 3 2,3 1,4 
Bastante Pior 1 0,4 0 0 1 1,1 1 0,8 0,5 
Não Aplicável 8 - 178 - 161 - 111 - - 

N.º total de 
pessoas 

242  242  242  242  100 

 

Foram ainda editados vários panfletos sobre as temáticas da Depressão e da Doença Bipolar 
para ampla distribuição junto dos associados da ADEB e comunidade em geral. 
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No ano de 2017, no âmbito dos Programas de Financiamento a Proje-
tos do Instituto Nacional para a Reabilitação- INR, a Associação de Apoio 
aos Doentes Depressivos e Bipolares- ADEB dinamizou o projeto “Pro-
moção da Empregabilidade das Pessoas com Perturbações de Humor, 
de acordo com a área prioritária de tipologia C) “Promoção de iniciati-
vas com vista à empregabilidade e empreendedorismo dos associados e 
utentes com deficiência e das pessoas com deficiência”. 

Este projeto está enquadrado na alínea c) do ponto 1 do artigo 4º dos 
Estatutos da ADEB- “Apoiar e orientar os jovens e adultos associados 
da ADEB em situação de desemprego, no percurso de inserção ou rein-
serção no mercado de trabalho em cooperação com as unidades locais 
do IEFP, I.P.” e teve como objetivo a participação dos associados, com 
perturbações de humor em situação de desemprego, com quadro clinico 
estabilizado, em atividades individuais ou de grupo, com vista à empregabilidade. O desenvolvimento destas 
atividades tiveram como objetivo a recuperação ou aquisição de competências pessoais, sociais e laborais, 
com vista ao (re)ingresso no mercado de trabalho e estabilidade profissional dos seus participantes. 

O foco principal deste projeto foi o acompanhamento aos associados da ADEB, em situação de desem-
prego, em particular os que sofrem um maior impacto psicológico e social do desemprego, quer pela sua 
duração, pela situação inesperada ou pela vulnerabilidade decorrente do seu diagnóstico. Este acompanha-
mento foi realizado através da dinamização das seguintes atividades individuais e de grupo:

1- Avaliação e Apoio Psicossocial individual a associados desempregados, de acordo com o diagnóstico 
médico, tendo em conta as suas necessidades e expectativas, nas vertentes sociofamiliar, profissio-
nal, social e psicológica; 

2- GTSA- Grupo Terapêutico de Stress e Ansiedade, tendo por objetivo mudar e reestruturar padrões de 
pensamento, aprender técnicas de relaxamento e promover técnicas de assertividade e de afirmação 
pessoal;

3-  6 Sessões de GEPE- Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego, cujo objetivo é a procura ativa 
de emprego, na qual todos os membros do grupo colaboram e se entreajudam; 

4- 1 Workshop de Técnicas de Procura de Emprego, cujas temáticas abordadas foram a elaboração do 
CV; carta de resposta a anúncio; candidatura espontânea; networking; medidas de emprego e prepa-
ração para a entrevista.

5- Apoio e Acompanhamento Social Individual- Intervenção baseada no empowerment da pessoa, com 
vista à correlação desta com as estruturas sociais, para responder aos desafios da vida e à melhoria 
do bem-estar social. 

6- Apoio e Orientação Profissional Individual com vista à (re)inte-
gração profissional;

7- Captação e divulgação de ofertas de emprego e de formação 
profissional junto dos associados, através de um trabalho de job 
matching entre as ofertas e o perfil dos candidatos. 

Assim sendo, durante o ano de 2017, foram integrados neste pro-
jeto 99 pessoas a nível nacional distribuídas da seguinte forma pelos 
nossos serviços:

Promoção da Empregabilidade das 
Pessoas com Perturbações de Humor

ADEB- INR 2017
Cármen Gonçalves,
Assistente Social Sede Nacional ADEB

Ana Berrincha
Psicóloga Clínica Sede Nacional ADEB
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17O impacto deste projeto para os 
seus participantes prendeu-se 
com a aquisição de conhecimen-
tos, estratégias e ferramentas 
essenciais para empreenderem 
e concretizarem um projeto de 
procura ativa de emprego. Além 
disso, as atividades de grupo 
permitiram minimizar a desmoti-

vação, o isolamento e a tendência depressiva a que o desemprego muitas vezes conduz. Ao existir um 
estigma social do estatuto de desempregado, este projeto veio permitir o desenvolvimento de ações pro-
motoras de empregabilidade noutros espaços e contextos, como a ADEB. 
O Acompanhamento Psicossocial Individual com um técnico de reabilitação, aliado às ações promotoras 
de empregabilidade, contribui para o aumento da auto-estima e auto-confiança, auto-conhecimento e esta-
bilidade emocional, essenciais na inserção socio-profissional das pessoas com incapacidade. 
Após uma análise da situação sócio-profissional dos participantes deste projeto, conclui-se que 9 associa-
dos foram inseridos em formação profissional e 12 foram inseridos no mercado de trabalho.
Em relação ao impacto deste projeto para as famílias das pessoas com incapacidade, o mesmo prende-se 
com a diminuição da sobrecarga, na medida em que os seus familiares estão melhor preparados para (re)
ingressar ao mercado de trabalho e assegurarem a sua autonomia. 
O impacto deste projeto para a sociedade civil está relacionado com a diminuição dos custos financeiros 
e sociais associados à incapacidade e, consequentemente, ao desemprego. O desenvolvimento deste 
projeto reflete-se em maiores níveis de educação/formação, maior taxa de empregabilidade, maiores rendi-
mentos de trabalho, menos despesas com a saúde e maior participação destas pessoas no tecido produ-
tivo da sociedade.

necessidades e expectativas, nas vertentes 
sociofamiliar, profissional, social e psicológica;  

2- GTSA- Grupo Terapêutico de Stress e 
Ansiedade, tendo por objetivo mudar e 
reestruturar padrões de pensamento, 
aprender técnicas de relaxamento e promover 
técnicas de assertividade e de afirmação 
pessoal; 

3-  6 Sessões de GEPE- Grupo de Entreajuda para 
a Procura de Emprego, cujo objetivo é a 
procura ativa de emprego, na qual todos os 
membros do grupo colaboram e se 
entreajudam;  

4- 1 Workshop de Técnicas de Procura de 
Emprego, cujas temáticas abordadas foram a 
elaboração do CV; carta de resposta a 
anúncio; candidatura espontânea; networking; 

medidas de emprego e preparação para a 
entrevista. 

5- Apoio e Acompanhamento Social Individual- 
Intervenção baseada no empowerment da 
pessoa, com vista à correlação desta com as 
estruturas sociais, para responder aos desafios 
da vida e à melhoria do bem-estar social.  

6- Apoio e Orientação Profissional Individual 
com vista à (re)integração profissional; 

7- Captação e divulgação de ofertas de emprego 
e de formação profissional junto dos 
associados, através de um trabalho de job 
matching entre as ofertas e o perfil dos 
candidatos.  

Assim sendo, durante o ano de 2017, foram integrados 
neste projeto 99 pessoas a nível nacional distribuídas 
da seguinte forma pelos nossos serviços:  

 
 

 
 
 
Av. e Apoio 
Psicossocial 

 
 
 
GTSA 

 
 
 
GEPE 

 
Workshop 
Técnicas 
Procura 
de 
Emprego 

 
 

Apoio e 
Acompanhamento 

Social 

 
 

Apoio e 
Orientação 
Profissional 

Captação 
e 
divulgação 
de ofertas 
de 
emprego e 
de 
formação 

99 4 15 7 49 45 89 

   

O impacto deste projeto para os seus participantes prendeu-se com a 
aquisição de conhecimentos, estratégias e ferramentas essenciais 
para empreenderem e concretizarem um projeto de procura ativa de 
emprego. Além disso, as atividades de grupo permitiram minimizar a 
desmotivação, o isolamento e a tendência depressiva a que o 
desemprego muitas vezes conduz. Ao existir um estigma social do 
estatuto de desempregado, este projeto veio permitir o 
desenvolvimento de ações promotoras de empregabilidade noutros 
espaços e contextos, como a ADEB.  
 
 
 
 
 
 
 

O Acompanhamento Psicossocial Individual com um técnico de 
reabilitação, aliado às ações promotoras de empregabilidade, 
contribui para o aumento da auto-estima e auto-confiança, auto-
conhecimento e estabilidade emocional, essenciais na inserção socio-
profissional das pessoas com incapacidade.  
Após uma análise da situação sócio-profissional dos participantes 
deste projeto, conclui-se que 9 associados foram inseridos em 
formação profissional e 12 foram inseridos no mercado de trabalho. 
Em relação ao impacto deste projeto para as famílias das pessoas 
com incapacidade, o mesmo prende-se com a diminuição da 
sobrecarga, na medida em que os seus familiares estão melhor 
preparados para (re)ingressar ao mercado de trabalho e assegurarem 
a sua autonomia.  
O impacto deste projeto para a sociedade civil está relacionado com 
a diminuição dos custos financeiros e sociais associados à 
incapacidade e, consequentemente, ao desemprego. O 
desenvolvimento deste projeto reflete-se em maiores níveis de 

Homenagem ao Dr. Álvaro de Carvalho, 
Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental

A ADEB presta homenagem ao Doutor Álvaro de Carvalho, médico 
psiquiatra, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, da Dire-
ção Geral de Saúde (DGS), que faleceu no passado dia 4 de Janeiro de 
2018,aos 69 anos.

Álvaro Andrade de Carvalho, licenciado em Medicina pela Universi-
dade de Lisboa, com a especialidade de psiquiatria, e Mestre em Saúde 
Mental e Psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Universida-
de Nova de Lisboa, foi chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar e 
Assistente Convidado de Saúde Mental e Psiquiatria. Foi Subdiretor-Ge-
ral da Saúde, em regime de substituição entre abril de 1996 e junho de 
1997. Foi no seu mandato como diretor de Serviços de Psiquiatria e Saú-
de Mental da Direção-Geral da Saúde, entre fevereiro de 1996 e outubro 
de 2000, que foi aprovada Lei de Saúde Mental, legislação base para o 
setor. No decurso destas funções, coordenou, por parte do Ministério da 
Saúde, a equipa que elaborou com a Direção-Geral da Segurança Social 

a proposta precursora dos cuidados continuados integrados e presidiu à Comissão Interministerial 
que elaborou o primeiro Plano Nacional contra o Alcoolismo, bem como à Comissão Interministerial 
que acompanhou a sua aplicação. De 2000 a 2006, dirigiu o Departamento de Psiquiatria e Saúde 
Mental do Hospital de São Francisco Xavier, que integra o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Foi 
assessor do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em 2008, 
como Coordenador Regional para a Saúde Mental, integrando por inerência a Coordenação Nacional 
para a Saúde Mental, à data integrada no Alto Comissariado da Saúde. Foi também coordenador Na-
cional para a Saúde Mental, entre 2011-2012, e membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. 
Dirigia o Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde desde 2012. 
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Inserida no Quadro dos Programas de Financiamento do Instituto Nacional de Reabilitação – INR e em 
articulação com diversas estruturas de entidades públicas e privadas a ADEB, durante o ano de 2017, voltou 
a desenvolver o Projeto “Promover e potencializar a participação Desportiva, Cultural e Criativa das Pesso-
as com Patologia Unipolar e Bipolar”, que possibilitou o desenvolvimento do seu potencial criativo, artístico 
e intelectual, para a plena participação na sociedade, tal como proclamado na Convenção das Nações Uni-
das sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Foram concretizadas diversas atividades por forma a possibilitar o desenvolvimento de competências 
grupais e individuais, no ESPAÇO D’ARTE, que permitiu aos associados optar por um conjunto diversificado 
de atividades:

Atividades físicas e desportivas: Desenvolveram-se em Lisboa 21 sessões de Ioga, Exercício físico e 
Relaxamento. Na Delegação da Região Norte foi realizada 1 caminhada nos passadiços do Paiva. Sessões 
temáticas/oficinas: Nesta categoria foram dinamizados 2 Workshops de Poesia e 6 oficinas de arte na Sede 
da ADEB e 4 Workshops na Delegação da Região Norte, “Gestão Doméstica e Financeira”, “Estilo de Vida 
Saudável”, Gestão e Mudança”, e “Suporte Social”. Foram também visionados 4 filmes, “La La Land”, “O 
Delator”, “ Cisne Negro” e “Shine, Simplesmente Genial”.         

Sessões do Grupo de Cantares: Foram realizadas 24 sessões do Grupo de Cantares nas instalações da 
Sede nacional da ADEB. O grupo musical “Nota Contra Nota” fez ainda duas atuações externas, uma num 
espetáculo solidário para recolha de fundos para a associação AIPNE- Associação para a Integração de 
Pessoas com Necessidades Especiais e outro no 1º encontro do “Fórum Permanente Cidadania e Direitos 
Fundamentais” na Universidade Lusófona. Atividades Culturais e Recreativas: Na Delegação da Região 
Norte foi realizada uma visita à Casa museu Marta Ortigão Sampaio e um almoço convívio, enquadrado na 
quadra natalícia. Na delegação de Coimbra foram promovidos 2 Almoços de confraternização, 1 Convívio de 
Natal e um passeio no autocarro Funtastic. Em Lisboa, os associados tiveram a oportunidade de assistir no 
teatro Armando Cortez a 4 peças de teatro, “BOEING BOEING”; “Vanya, Sonia e Masha“; “Os 39 Degraus”; 
“Na bagunça do teu coração”; uma visita guiada ao Museu do Fado; uma visita à Feira de Natal da FIL e ain-
da assistir ao teatro infantil “Aladino”. Exposições de Pintura, Desenho e Fotografia: Foram realizadas 3 a 
nível nacional, com pinturas a óleo, aguarela, carvão e fotografia, uma no fórum da sede Nacional da ADEB, 
uma na Delegação de Coimbra e uma na Delegação do Porto, no dia Mundial de Saúde Mental que se assi-
nalou em 10 de Outubro de 2017, que contou ainda com um recital de poesia e interpretações de fado por 
parte dos associados da Delegação. Foram ainda promovidos e dinamizados a nível nacional os Concursos 
de Prosa e Poesia e Fotografia, cuja temática é “Sociedade e os Afetos”, que continua em vigor em 2018.    

Só foi possível realizar este projeto com o envolvimento de toda a estrutura da ADEB, Direção, equipa 
de reabilitação, sócios, familiares e amigos da ADEB, tendo participado nas atividades um total de 121 
associados com diagnóstico, 44 homens, 77 mulheres e 82 amigos/familiares, (28 homens, 54 mulheres), 
tendo-se registado 357 presenças de associados com diagnóstico e 170 de amigos/familiares num total de 
527 presenças a nível nacional. No âmbito da gestão da qualidade foi passado um questionário de avaliação 
para monitorizar o grau de satisfação dos participantes, tendo sido alcançado o grau de “muito satisfeito”.

Estas ações contribuíram para a melhoria de funções cognitivas: atenção, memória e funções executivas: 
organização, planeamento e tomada de decisão, desenvolvimento da autonomia e autoestima. Permitiram 
ainda a melhoria de competências de comunicação e expressão, facilitação da relação com o outro, reforço 
do sentido de pertença e o combate do isolamento e do estigma e auto estigma associado à doença mental. 

Em 2018 continuamos a desenvolver um conjunto diversificado de atividades e, porque a diferença entre 
o possível e o impossível, depende em grande parte da determinação de cada um, junte-se a nós, para al-
cançar a estabilidade e atingir a felicidade!    

Promover e Potencializar a Participação 
Desportiva, Cultural e Criativa das 

Pessoas com Patologia Unipolar e Bipolar
 ADEB- INR 2017
Luís Oliveira
Neuropsicólogo  - Sede Nacional da ADEB
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O desemprego constitui um 
dos principais problemas sociais 
no nosso país. O Estado e as de-
mais organizações são responsá-
veis por unir esforços e minimizar 
os efeitos nefastos deste flagelo, 
com vista à procura de soluções 
inovadoras, acessíveis e comple-
mentares às respostas já exis-
tentes.  

Se pensarmos no desemprego 
à luz das questões de saúde men-
tal, facilmente percebemos o seu 
impacto psicossocial, tal como a 
depressão; baixa autoestima; in-
satisfação com a vida; restrições 
no padrão de vida; conflitos fami-
liares; insegurança em relação 
ao futuro; isolamento, etc. 

Nesta sequência, a ADEB, ten-
do em vista a reabilitação psicos-
social dos seus associados, no 
ano de 2004, implementou como 
valência o Apoio e Orientação 
Profissional-AOP. De acordo com 
o nº3 do Art.º 5º dos atuais Esta-
tutos da ADEB, o AOP baseia-se 
nas seguintes atividades:

a) Ações de apoio à procura 
ativa de emprego;

b) Captação e divulgação de 
ofertas de emprego e apoio 
à colocação;

c) Divulgação de medidas de 
apoio ao emprego e forma-
ção profissional e apoio ao 
encaminhamento de candi-

datos;
d) Encaminhamento para 

ações promotoras de em-
pregabilidade.

Reportando ao ano de 2017, 
foram acompanhadas na ADEB 
51 associados em situação de de-
semprego e emprego precário, 
tendo sido realizados 111 aten-
dimentos individuais na Sede e 
Delegações da ADEB ao longo do 
ano, por forma a responder às 
necessidades dos associados.

No caso da DRN- Delegação da 
Região Norte da ADEB, o acom-
panhamento aos associados em 
situação de desemprego tem sido 
benéfico, na medida em que, na 
sua maioria, estes são encami-
nhados para o IEFP, com a finali-
dade de frequentarem formações 
profissionais, que promovem o 
seu enriquecimento intelectual, 
bem como contribuem para a es-
tabilidade emocional. 

O norte, sendo uma região 
bastante afetada pelo desempre-
go, no último ano demonstrou 
uma descida significativa na taxa 

de desemprego. No caso concre-
to da DRN da ADEB, verificou-se 
uma maior empregabilidade por 
parte dos associados acompa-
nhados pela delegação. 

Além do acompanhamento 
individual que esta valência con-
templa, desde Abril de 2017, que a 
Sede da ADEB dinamiza um novo 
grupo- o GEPE- Grupo de Entre-
ajuda para a procura de empre-
go. O GEPE é um grupo informal 
de pessoas desempregadas, que 
se reúnem periodicamente e cujo 
objetivo é a procura ativa de em-
prego, na qual todos os membros 
do grupo colaboram e se entrea-
judam. 

A rede GEPE é um projeto ex-
perimental e inovador promovido 
pelo IPAV- Instituto Padre António 
Vieira, financiado pela Fundação 
Montepio e com o apoio do Depar-
tamento para os Direitos Sociais 
da Câmara Municipal de Lisboa. 
Este projeto pretende apoiar de-
sempregados, em particular os 
que sofrem um maior impacto 
psicológico do desemprego, quer 

Apoio e Orientação Profissional na 
ADEB- Rumo à Empregabilidade

Cármen Gonçalves,
Assistente Social - Animadora de GEPE - Sede Nacional ADEB

Orlanda Correia,
Assistente Social - DRN ADEB - Nacional ADEB
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20 pela sua duração, pela situação 
inesperada ou pela vulnerabili-
dade em que se encontram. Des-
ta forma, em Outubro de 2016, a 
ADEB aceitou fazer parte desta 
rede, assinando um protocolo de 
colaboração com o IPAV, com o 
intuito de melhor poder ajudar os 
seus associados, que se encon-
trem em situação de desemprego. 

Através da dinâmica de en-
treajuda em grupo, metodologia 
adaptada de outros contextos de 
“autoajuda” como os GAA- Grupos 
de Auto- Ajuda em funcionamen-
to da ADEB, procura-se, nestes 
grupos, ultrapassar a desmotiva-
ção, o isolamento e a tendência 
depressiva a que o desemprego 
muitas vezes conduz. Além dis-
so, com o apoio de um facilitador/
animador, têm sido trabalhados 
temas relacionados com a em-
pregabilidade, como a elaboração 
do CV, análise SWOT; networking; 
gestão do stress; soft skills; pre-
paração para a entrevista, etc... O 
grupo foca-se na procura ativa de 
emprego para os seus membros, 
tendo cada um deles a função de 
apoiar os restantes nessa missão. 
Com uma atitude positiva e um 
enfoque proactivo sobre o merca-
do de trabalho é uma experiência 
de solidariedade e de dádiva entre 
as próprias pessoas em situação 
de desemprego. 

O GEPE ADEB não tem empre-
gos para oferecer, não tem sub-

sídios para distribuir, nem uma 
solução mágica para todos os 
problemas dos desempregados. 
Mas podem ser o início da solu-
ção, proporcionando a cada mem-
bro uma ajuda e oportunidade de 
ajudar outros com problemas si-
milares. 

Durante o ano de 2017, reali-
zaram-se 6 sessões de GEPE na 
Sede na ADEB, com a participação 
de 15 associados, num total de 25 
presenças. 

Se é sócio da ADEB, está 
desempregado, à procura de 
emprego e se está disponível 
para ajudar outras pessoas na 
mesma situação, inscreva-se 
no GEPE ADEB! 

Também no ano de 2017, a 
ADEB assinou um protocolo de 
colaboração com a Rede Empre-
ga do Vale de Alcântara, fregue-
sia onde está localizada a sua 
Sede. 

A RedEmprega Vale de Alcân-
tara é uma rede de empregabi-
lidade, que tem como missão, 
a partir do trabalho em rede, 
aumentar o acesso da popula-
ção das freguesias de Alcântara, 
Campolide, Campo de Ourique e 
Estrela a respostas promotoras 
de empregabilidade e inclusão 
económica. 

Esta rede surgiu no âmbito do 
Programa CLDS + do Vale de Al-
cântara e tem procurado, desde 

2013, criar uma maior articulação 
entre as instituições que intervêm 
na área da empregabilidade. Tem 
como principais objetivos o au-
mento do número de respostas 
formativas e educativas diferen-
ciadas, o aumento da qualidade 
das respostas de atendimento de 
emprego, a identificação e mobi-
lização de empresas com neces-
sidades de recrutamento, a pro-
moção de formação profissional 
ajustada ao perfil da população e 
às necessidades das empresas, 
tendo por base a metodologia de 
Emprego Apoiado. 

A RedEmprega assenta num 
modelo de governação colabora-
tivo composto por uma Equipa de 
Dinamização e Grupos de Traba-
lho. Neste modelo de governação 
é imprescindível que estejam ati-
vamente presentes atores cha-
ve como organizações públicas 
(como a Câmara Municipal, as 
Juntas de Freguesia e o Instituto 
de Emprego e Formação Profis-
sional, I.P), organizações ligadas 
ao setor empresarial (como Asso-
ciações Empresariais) e organiza-
ções sociais a intervir no territó-
rio, que acolhem e acompanham 
pessoas em situação de desem-
prego, como a ADEB. 

Nesta sequência, a ADEB tem 
participado em vários grupos de 
trabalho da Redemprega, bem 
como nos Plenários, com o objeti-
vo de melhor apoiar os seus asso-
ciados a terem um maior acesso 
a ofertas de emprego, formação 
em áreas ajustadas às necessi-
dades das empresas, reforçando 
as suas competências pessoais e 
profissionais. 

É ainda de realçar que a ADEB 
faz parte do CLAS- Conselho Lo-
cal de Ação Social, instância res-
ponsável pela elaboração do PDS- 
Plano de Desenvolvimento Social 
para a cidade de Lisboa.

Na sequência do Diagnóstico 
Social da cidade de Lisboa, 2015-
2016, foi definido no PDS 2017-
2020, como um dos eixos priori-
tários- a Promoção da Empre-
gabilidade (Eixo 4). Deste modo, 
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em 2017, constituiu-se o Grupo 
de Trabalho da Empregabilida-
de, dividido em vários subgrupos: 
Competências Pessoais e Sociais; 
Front-Offices; Comunicação com 
os empregadores; Empreende-
dorismo inclusivo e Advocacia e 
Financiamento. Assim, a partici-
pação da ADEB nestes grupos de 

trabalho pretende promover a 
empregabilidade dos seus asso-
ciados, através da implementa-
ção de ações e projetos determi-
nantes para esse propósito. 

No que toca à Delegação da 
Região Norte, a mesma faz par-
te da Rede Social do Concelho do 
Porto, sendo membro do  Conse-
lho Local de Ação Social do Por-

to (CLASP). A implementação da 
Rede Social é da responsabilidade 
do Município/ Fundação Porto So-
cial, que procede à dinamização, 
acompanhamento e avaliação 
da Rede. No PDS do Porto 2014-
2017, uma das prioridades foi: 
Promover o Empreendedorismo 
e a Inovação nas Respostas So-

ciais, cujo objetivo foi dinamizar, 
no contexto da Rede Social Porto, 
uma estratégia de promoção do 
Empreendedorismo e da Inovação 
Social, tanto no seio da “comuni-
dade” de parceiros da rede, como 
junto na comunidade local, sendo 
um fator nuclear para a criação 
de respostas que apontem solu-
ções para problemas de desigual-
dade ou de exclusão social.

De acordo com os dados do Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) 
suicidaram-se 981 pessoas em 
2016, sendo este o número mais 
baixo em dez anos. A melhoria da 
situação socioeconómica do país 
pode explicar a descida, segundo 
Carlos Braz Saraiva, psiquiatra e 
especialista nesta área.

 O Ano de 2016 foi o primeiro, 
desde 2007, em que o número de 
suicídios ficou abaixo da linha ver-
melha de um milhar. E é o terceiro 
com o número mais baixo desde o 
ano negro de 2002. Após uma série 
de registos relativamente positiva 
na década de 1990, aquele ano de 
2002 representou uma viragem, 
com 1212 mortes por suicídios. O 
período seguinte ainda teve dois 
anos, com menos de mil casos, 
em 2005 e 2006, mas desde então 
os registos anuais voltaram a ficar 
sempre acima da linha do milhar, 
com um pico de 1223 suicídios em 
2014. O ano seguinte, ainda have-
ria 1132, mas, em 2016, o número 
já caiu, então, para os referidos 981 
casos.  

Há meses que o JN esperava do 
INE o número de suicídios de 2016, 
que só ontem, foi disponibilizado, 

o que significa, em princípio, que 
será necessário aguardar mui-
to tempo até conhecer a cifra de 
2017. Há, no entanto, uma infor-
mação parcelar, que o JN obteve 
junto do Instituto de Medicina Le-
gal e Ciências Forenses (INMLCF), 
que indicia que o ano passado terá 
confirmado a tendência de desci-
da.

 Os números do INMLCF são in-
feriores aos do INE, por não incluí-
rem, sobretudo, os óbitos em que o 
Ministério Público, não tendo dúvi-
das de que resultaram de suicídio, 
dispensa a realização de autópsia 
médico-legal. Ora, em 2016, por 
exemplo, aquele Instituto apurou 
829 suicídios (menos 152 do que o 
INE) e, em 2017, registou 649. Se 
somarmos a este número aquela 
mesma diferença de 152 casos, po-
demos antecipar um número total, 
para 2017, a rondar os 800 suicí-
dios.

Pico em anos de Troika
 O psiquiatra Carlos Braz Sarai-

va olha com algum otimismo para 
os números deste período, subse-
quente à execução do programa 
da troika e, embora ressalve que 

o suicídio é um fenómeno multide-
terminado, retira ilações que vão 
ao encontro de uma ideia forte de 
um estudo do próprio INE sobre “O 
suicídio em Portugal nos anos 90”. 
As autoras, Sofia Leite e Maria dos 
Anjos Campos, analisaram dados 
do século XX e constataram que os 
pontos máximos de suicídios verifi-
caram-se entre 1983 e 1985 (atin-
gindo o valor máximo em 1984, com 
1033 casos) e em 1939 (969). “Valo-
res associados à conjuntura de cri-
se económica e social desses anos” 
escreveram, explicando que 1939 
correspondeu ao início da ll Guerra 
Mundial e o período 83-85 a outra 
crise grave “fortemente marcado 
por elevadas taxas de desemprego 
e inflação e que coincidiu com a in-
tervenção do FMI em Portugal.

Fonte: Artigo extraído do JORNAL DE 
NOTÍCIAS publicado em 01.02.2018

“SUICÍDIOS CAEM ABAIXO DOS MIL 
POR ANO”
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TRABALHO VERSUS ESTABILIDADE
Gosto de desafios. Gosto de me sentir estimulada.
Pediram-me para escrever um texto sobre a estabilidade que o trabalho pode proporcionar a uma pes-

soa com doença mental. Como não quero ser redutora e pretendo explorar os diversos contornos deste 
tema, devo apresentar-me e narrar um pouco do meu percurso de vida (embora não possam imaginar as 
múltiplas vidas que vivi).

Chamo-me Joana e sofro de perturbação bipolar.
Foi a morte súbita do meu irmão mais velho que despoletou/acordou esta patologia. Tinha eu 21 anos e 

frequentava um curso universitário. Entrei numa crise de mania – ainda sem saber o que isso era – e deixei 
os estudos. Seguiu-se uma relação falhada, uma depressão profunda e uma tentativa de suicídio. Depois 
fiquei “bem” e estive 6 meses a trabalhar num restaurante na Alemanha onde voltei a ter uma forte eleva-
ção do humor.

(É preciso dizer que nestes picos de mania me sentia divina e o meu sentido aventureiro ficava ao rubro).
Não me posso referir a este trabalho na Alemanha como sendo estabilizante pois eu estava totalmente 

descompensada e sem medicação que apenas viria a tomar após o diagnóstico. Este só foi feito 5 anos após 
a morte do meu irmão.

Uma vez medicada sempre trabalhei e isso ajudou-me a alcançar uma certa auto-estima, embora por 
vezes vacilante pois, mesmo medicados e sem verdadeiras crises, nós (bipolares) passamos muitas vezes 
por alterações de humor significativas.

Pelo meio aconteceu um casamento de 9 anos, 1 filho, uma grave depressão pós-parto, o divórcio (volun-
tário mas complicado),a morte do meu Pai e a doença de Alzheimer da minha Mãe (um Ser Humano lindo e 
cheio de vida).

Foram muitas perdas sucessivas e lutos incompletos ou por fazer, até que atingi um ponto de rotura e 
entrei numa daquelas depressões profundas que me assaltaram ao longo da vida.

Enquanto cuidei da minha Mãe não trabalhei, ou seja, não tive um emprego.
Creio que a menopausa agravou as crises de mania e depressão que se tornaram medonhas. Cheguei a 

ter uma “revelação” em como tinha que ir numa missão a Israel (onde tinha trabalhado 20 anos antes com 
o meu irmão mais velho) e o meu filho iria tornar-se um Messias.

Entrei nos chamados Ciclos Rápidos. Multiplicaram-me a medicação.
A estabilização foi aparecendo como um processo gradual na medida em que aceitei definitivamente a 

doença e aderi totalmente à medicação (enquanto no passado a abandonava entrando em crise de mania 
quase de imediato).

Há mais de 3 anos que não tenho uma crise. Encontrei algumas estratégias eficazes na sua prevenção 
e bastante auto-conhecimento.

Entretanto comecei a trabalhar há cerca de 1 ano. Como auxiliar de geriatria ou, por outras palavras, 
apoio domiciliário a pessoas de idade. Valeu-me a experiência com a minha Mãe.

Sublimei a dor no trabalho.
Na realidade nunca me imaginaria capaz de levar por diante um serviço destes. Nem sempre é fácil. Por 

vezes é duro aguentar noites mal dormidas e/ou dias complicados com pessoas nas quais a idade acentuou 
a amargura ou mesmo o mau feitio. Também há o reverso da medalha quando nos aparece alguém com boa 
vontade de quem podemos retirar ensinamentos para a vida.

Em termos de estabilidade financeira este é um trabalho incerto uma vez que as pessoas de idade têm 
uma esperança de vida reduzida e vão “desaparecendo” ou sendo internadas em lares ou hospitais.

No entanto até agora não fraquejei. Tenho-me sentido predominantemente alegre e jovial e com mais 
apetência para relações interpessoais, à medida da minha sempre preservada sanidade mental.

Ninguém sabe o que o futuro nos reserva mas considero que este trabalho me tem fornecido uma exce-
lente aprendizagem tanto no aspecto técnico como humano.

Hoje sou alguém com um papel importante na sociedade onde vivemos.
Joana 

Porto, 4 de Outubro de 2017

TESTEMUNHO
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XIII Congresso Nacional de Psiquiatria
O XIII Congresso Nacional de Psiquiatria resultou num fórum de atualização e de reflexão cri-

tica sobre os principais temas psiquiátricos com avanços científicos significativos quer na área 
clínica, quer nas múltiplas perspetivas da terapêutica psiquiátrica. O evento, organizado pela 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e patrocinado pela Associação Mundial de 
Psiquiatria teve lugar no Centro de Congressos Tivoli Marina de Vilamoura entre 25 e 27 de ja-
neiro, elegendo como tema central o “Normal e o Patológico em Psiquiatria”. De acordo com os 
responsáveis, este tema tem uma enorme importância para a psiquiatria, permitindo manter o 
debate sobre as fronteiras entre as vivências e comportamentos considerados dentro do “nor-
mal” e as formas de expressão desses mesmos comportamentos e vivências já no domínio da 
patologia mental. Por outro lado permitiu também discutir outras questões importantes, como as 
perturbações da personalidade, a nosologia psiquiátrica considerando os modelos categoriais e 
dimensionais, as questões relacionadas com fatores patoplásticos, como os de natureza cultural, 
bem como múltiplas outras questões em aberto que a psicopatologia e a psicologia social têm 
investigado mais recentemente. 

Novo Diretor do Programa para a área da Saúde Mental

Por Despacho nº 1606/2018, de 16 de Maio, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde é nomeado o novo 
Diretor do Programa para a área da Saúde Mental, Professor Doutor Fernando Miguel Teixeira Xavier, 
Assistente Graduado de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, a quem cabe especialmente:
a) Promover e dinamizar a monitorização da saúde mental da população portuguesa, no que respeita aos 
principais indicadores de morbilidade e utilização dos serviços;
b) Promover a implementação de programas de promoção do bem-estar e de saúde mental da população 
e de prevenção, tratamento e reabilitação das doenças mentais;
c) Incentivar a articulação dos cuidados especializados de saúde mental com os cuidados de saúde primá-
rios assim como com outros setores considerados relevantes para a implementação do Plano Nacional de 
Saúde Mental;
d) Desenvolver a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, integrada na Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados de acordo com a Coordenação Nacional para a Reforma do 
Serviço Nacional de Saúde, na área da RNCCI;
e) Dinamizar a participação dos utentes e dos cuidadores na reabilitação e integração social das pessoas 
que sofrem de problemas mentais graves.

Murmúrios
 
nos murmúrios das estrelas está contido o amor
no novelo dos dias que vamos enrolando cuidadosamente
há uma atração fatal que se desenha
o fim do princípio
o meio de vários fins
há grandes encontros nas explosões de cor
o novelo enrola-se e não tem fim, a vida vai-se tecendo,
o que parecem pequenos bocados de fio, incoerência aparente
não é mais do que um fio contínuo
que se enrola como as ondas do mar revolto

Dora Paulo

Vida
 
Juntam-se os vales e montes.
Brota o néctar das fontes.
 
Corre a água para a nascente.
Vai com pressa certamente.
 
O sol quente na eira.  
De leve chama passa a fogueira.
 
Sai um fruto da semente.    
Segue em frente a nossa gente.

L. Rouxinol
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CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

7 de Abril de 2018

Convocam-se todos os associados da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares- ADEB, a comparecer no dia 7 de Abril de 2018, às 10:00 horas na 
Assembleia Geral Ordinária, ao abrigo da alínea c) do nº1 do Art.º 28º dos Estatutos 
da ADEB, a realizar no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa sita na Av. de Ceuta, Edifício Urbiceuta- Lisboa, subordinada à seguinte 
ordem de trabalhos

Das 10:00 às 11:30 Horas

- Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2017;

Das 11:45 às 12:30 Horas
- Colóquio subordinado ao tema “O Amor, o Humor e o Sentido de Vida na 
Doença Bipolar”- Dra. Diana Couto

Das 12:30 às 13:00 Horas
- Debate

ALMOÇO CONVÍVIO

Caro associado e amigo, na sequência da Assembleia Geral Ordinária e Colóquio, 
terá lugar um almoço convívio no restaurante “Mercado de Alcântara”, sito na Rua 
Leão de Oliveira, Alcântara- Lisboa. .  

DAS 13:30 às 15:00 Horas

• Almoço:
Ementa:
• Entradas: Pão, Manteigas, Azeitonas e Queijinho Seco
• Sopa de Legumes
• Filetes de Cherne com Arroz de Tomate ou Bifinhos de Vitela na Brasa
• Bebidas: Vinho da Casa / Refrigerantes / Cerveja
• Sobremesas: Pudim Flan / Salada de Frutas
• Café

 Inscrições até ao dia 4 de abril de 2018 na Sede Nacional da ADEB
 ou pelos telefones 218 540 740/8,  TM: 968 982 150 ou email: adeb@adeb.pt
 Preço do almoço por pessoa E15,00.

COMPAREÇA e PARTICIPE

Presidente da Assembleia Geral da A.D.E.B.
Dr. José Manuel Jara

ESCREVA E DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR
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