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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Reforço dos serviços psicológicos das associações civis para promover 

a saúde física e psicológica dos residentes 

 

Segundo as associações civis ligadas a serviços psicológicos, o número 

dos utentes aumentou gradualmente, devido ao desenvolvimento acelerado da 

sociedade e à mudança da sua conjuntura nos últimos anos, bem como ao 

impacto da epidemia deste ano. Contudo, por causa do ajuste das políticas, o 

número de vagas para os serviços psicológicos subsidiados diminuiu 

constantemente nos últimos anos, por isso, apesar de muitos utentes 

precisarem de se deslocar ao hospital para tratamento, preferem utilizar os 

serviços nas associações civis, uma vez que têm a sensação de rejeição ao 

receberem tratamento nas entidades públicas de cuidados de saúde mental e 

o receio de serem rotulados como pacientes mentais, e, aliás, o tempo de 

espera é longo. Isto resultou numa procura das vagas de tratamento 

psicológico na comunidade sempre maior do que a oferta, numa maior 

concentração dos utentes no sistema de saúde público, e em encargos 

maiores quanto às consultas externas de psicologia dos centros de saúde e de 

Psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de S. Januário. Segundo informações, 

para a utilização deste serviço de tratamento há uma demora de vários meses, 

o que é muito inconveniente para as pessoas com necessidades urgentes. 
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Além disso, com a nova distribuição dos subsídios, as funções das 

associações civis alteraram-se, gradualmente, do tratamento psicológico para 

a organização de palestras de promoção nas escolas e comunidades. Estas 

actividades contribuem para elevar a consciência da sociedade sobre a saúde 

mental, mas, actualmente, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 

já atribuiu subsídios para a colocação de mais de 250 consultores psicológicos 

nas escolas, e o Instituto de Acção Social também subsidiou as associações 

civis para contratarem consultores psicológicos. Segundo a resposta do 

Governo a uma interpelação minha, o âmbito de serviço do consultor 

psicológico acima mencionado já inclui as funções de sensibilização e 

prevenção, assim sendo, o excesso de palestras e de sensibilização nas 

escolas poderá levar à sobreposição entre os trabalhos e os recursos. Os 

psicólogos civis também esperam maximizar o seu papel profissional no 

acompanhamento e tratamento dos casos. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Face à mudança da conjuntura social e ao impacto da epidemia, as 

necessidades dos residentes de serviços psicológicos mentais 

aumentaram. Os utentes aceitam mais os serviços prestados pelas 

associações civis, o que favorece o acompanhamento e o tratamento 

da doença. As autoridades devem voltar a avaliar o número de pessoas 

que pedem ajuda às associações civis, para aumentar o número de 

vagas de subsídio, o que pode permitir a estas associações 

desempenhar o seu papel no âmbito da detecção e do tratamento 
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precoces, desviando a pressão da saúde pública. Vão fazer isto? 

2. Devido à redução das despesas orçamentadas do Governo para o 

próximo ano, a sociedade está preocupada com o eventual impacto no 

valor do subsídio para as associações civis ligadas a serviços 

psicológicos. Qual é o plano de distribuição dos recursos de serviços 

psicológicos para o próximo ano? Pode garantir-se que o apoio não vai 

ser reduzido, para responder às necessidades destes serviços sob a 

epidemia? 

3. O Governo incentiva a organização de palestras e a sensibilização nas 

escolas por parte das equipas civis, no sentido de prevenir os 

problemas mentais dos jovens e das crianças, mas existe alguma 

sobreposição de funções entre aquelas e as do consultor psicológico 

na escola. Como é que o Governo vai fazer melhor a distribuição de 

trabalho, para que as duas partes possam maximizar, eficazmente, os 

seus papéis? 

 

 6 de Novembro de 2020 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


