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DECLARAÇÃO, OBJETIVOS OPERACIONAIS E CONQUISTAS 

 

 

DECLARAÇÃO  

Para se salvar da crise financeira, a WPA precisa de novas ideias e paradigmas. 

 

A Japanese Society of Psychiatry and Neurology comprometeu-se a apoiar-me na minha busca para 

alcançar os objetivos operacionais aqui explicitados. 

Este resumo biográfico documenta como cumpro todos os critérios para a posição de Presidente 

Eleito. 

 

Servi a WPA como Secretário das finanças de 2008 a 2014. Para além disso, tenho uma vasta 

experiência em angariação de fundos com a Tokyo English Life Line (TELL), uma organização de 

saúde mental abrangente, sem fins lucrativos, dirigida à comunidade internacional no Japão. 

Através destas atividades, a TELL angaria anualmente 500.000 US$ do seu orçamento de 

1.000.000 US$, sendo os restantes fundos provenientes de receitas de aconselhamento e 

serviços. Atualmente, a WPA está a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Tenho o 

conhecimento e experiência necessários para saber como a WPA pode criar soluções integradas 

para lidar com as suas dificuldades financeiras e com outras questões relacionadas com a sua 

missão. 

 

Relativamente às questões relacionadas com a missão, sob a liderança do Prof Mario Maj, pude 

aperceber-me como a WPA pode servir melhor os seus membros. Combinando essa vivência 

com a minha experiência financeira, poderei tomar medidas para melhorar a situação financeira 

da WPA logo após a eleição. Para além disso, possuo uma experiência distinta em saúde mental 

nos locais de trabalho, treino de resiliência pessoal e trabalho com os stakeholders das 

organizações, conhecimentos que se estão a tornar cada vez mais importantes em psiquiatria e 

em saúde mental por todo o mundo. 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS 

A WPA precisa de novas ideias e paradigmas para se salvar da crise financeira e dar a conhecer o 

valor da psiquiatria à sociedade, enquanto são mantidas as suas atividades já iniciadas e as iniciativas 

positivas do passado. Estes objetivos operacionais estão firmemente ligados às minhas conquistas 

pessoais. 

 

1. Estratégias de financiamento e missão da WPA: as estratégias de financiamento da WPA 

incluirão apelos para promover doações e a realização de um Congresso Mundial de Psiquiatria bem 

sucedido. A WPA deve divulgar ainda mais suas contribuições para a sociedade e promover a 

integração da psiquiatria mundial no Congresso Mundial de Psiquiatria. Finalmente, a WPA deve 

discutir as questões relacionadas com as quotas de associação com as sociedades que são seus 

membros, pois as quotas permanecem inalteradas há décadas. Essa discussão deve incluir os 

benefícios que a WPA pode oferecer aos seus membros e como a WPA pode melhorar essa 

colaboração. 

 

2. Promover a rede de psiquiatras em início de carreira: como no exemplo do Fellowship Awards 

concedido pelo JSPN (ver CONQUISTAS, ponto 2), as sociedades que são membros da WPA podem 

convidar psiquiatras em início de carreira de destaque, das regiões em desenvolvimento, e oferecer-

lhes oportunidades para que eles construam redes de contatos pessoais e profissionais . Os 

psiquiatras em início da carreira são o futuro da WPA. Devemos expô-los a oportunidades de 

relacionamento em rede internacional o mais cedo possível. 

 

3. Colaboração com a World Psychiatry: Como todos sabemos, a revista oficial da WPA, World 

Psychiatry, constitui uma plataforma incomparável para uma discussão abrangente sobre questões 

importantes da psiquiatria mundial, a partir de perspetivas de progresso. Se conseguirmos conetar os 

programas de reuniões da WPA com os temas discutidos na World Psychiatry, isso poderá resultar 

em mais oportunidades para os participantes aprofundarem a sua compreensão das questões em 

causa. 

 

4.  Colaboração com outros stakeholders: A WPA vem desenvolvendo atividades de colaboração com 
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consumidores, advogados e médicos dos cuidados de saúde primários. A WPA poderia desenvolver 

um livro de texto sobre colaboração multidisciplinar, como o criado pela JSPN, e expandir a sua 

abrangência para abordar questões como a colaboração com stakeholders, incluindo os 

consumidores, o setor da educação e a indústria. Quanto mais os psiquiatras conseguirem garantir 

uma ampla colaboração, mais cuidados coordenados, apoios e benefícios poderão os doentes receber 

da sociedade. Deveríamos, também, trabalhar para promover os direitos humanos dos doentes 

psiquiátricos. 

 

5. Programas de melhoria da resiliência: quanto mais os psiquiatras puderem oferecer programas de 

melhoria da resiliência, mais os doentes poderão aproximar-se do seu potencial individual e usufruir 

das atividades mais comuns da vida, apesar de sofrerem de doença mental. Pretendo incentivar o 

desenvolvimento de tais programas, utilizando a essência do programa desenvolvido no Japão (ver 

CONQUISTAS, ponto 5). Quanto mais o público for capaz de ver que as pessoas com doença mental 

podem viver vidas normais, mais o estigma associado à doença mental deve diminuir. 

 

6. Consultas: Os psiquiatras não precisam de limitar as suas atividades e contribuições às instalações 

e organizações psiquiátricas. Muitos stakeholders, tais como outras especialidades médicas ou da 

área da saúde, o setor da educação e a industria, beneficiarão de consultadoria por parte dos 

psiquiatras. Afinal, a psiquiatria é uma especialidade única. No entanto, os fenómenos psiquiátricos 

são ubíquos e por todo o lado se podem encontrar exemplos de benefícios das nossas consultas. 

Pretendo desenvolver materiais sistemáticos para ajudar os psiquiatras a melhorar as suas técnicas 

de consultadoria, o que ajudará a expandir o papel e as contribuições da psiquiatria para a sociedade 

e também servirá para reduzir o estigma associado aos serviços psiquiátricos. 

 

7. Transparência: devido à estrutura da WPA, o tratamento e a gestão da informação têm tendido a 

estar localizados no Comité Executivo. A WPA pode tomar medidas concretas para disseminar e 

partilhar informações com o conselho constituído por representantes de zonas regionais e sociedades 

membros da WPA. No caso de questões muito importantes, a WPA pode fazer uma breve pesquisa 

ou convocar uma conferência na Internet com o conselho ou os presidentes das sociedades nacionais, 

de acordo com as zonas regionais. 
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Outros objetivos operacionais incluem o desenvolvimento de um indicador de qualidade apropriado 

para os cuidados psiquiátricos, o aprimoramento dos apelos aos líderes políticos para garantir leis e 

políticas apropriadas, o desenvolvimento de relações de colaboração com outras organizações 

internacionais, a eliminação da discriminação baseada no género, a melhoria da ética na prática 

psiquiátrica, a investigação científica de alta qualidade e mais melhorias na disponibilização de 

materiais de educação e treino através do site da WPA. 

 

 

CONQUISTAS 

As minhas principais conquistas relacionadas com os objetivos operacionais explicitados incluem: 

 

1. Transparência financeira da WPA: enquanto atuei como Secretário das finanças, desenvolvi 

um sistema que permite que a WPA seja informada com precisão da sua atual situação financeira. 

Também desenvolvi uma tabela de análise para receitas e despesas fixas e variáveis, o que 

aumentou a transparência das finanças da WPA. Como a WPA pode não continuar a contar com 

o apoio financeiro de empresas farmacêuticas, deve existir uma abordagem mais estratégica para 

manter a estabilidade das suas contas.  

 

2. Aumento da contribuição da Japanese Society of Psychiatry and Neurology  (JSPN) nas 

atividades internacionais:  A JSPN disponibiliza prémios de fellowship a doze psiquiatras em 

início de carreira que se destacaram a nível internacional e convida-os para o seu congresso anual. 

Durante três dias, os doze premiados participam em intensas discussões e formam importantes 

redes de contato, entre eles e com psiquiatras japoneses em início de carreira. Recentemente, os 

primeiros começaram a colaborar em projetos de investigação internacionais que eles próprios 

iniciaram.  

 

3. Tradução da World Psychiatry: A revista World Psychiatry proporciona um fórum único para 

discussões abrangentes acerca das questões mais importantes na psiquiatria mundial. Tenho 

traduzido para japonês a World Psychiatry, desde 2008, em colaboração com vários psiquiatras 

japoneses em início de carreira. Esta atividade tem ajudado os membros da JSPN a tornarem-se 

mais conscientes de vários tópicos importantes da psiquiatria mundial.  
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4. Livro de texto sobre colaboração multidisciplinar: liderei um projeto da JSPN de 

desenvolvimento de um livro de texto sobre colaboração multidisciplinar. O livro tem como objetivo 

ajudar os psiquiatras a compreender a atividade de outras áreas, o mérito da colaboração com as 

mesmas e os pedidos de colaboração que são feitos. As disciplinas cobertas incluem enfermagem, 

enfermagem comunitária, psicologia, serviço social, farmacologia, nutrição, terapia ocupacional, 

fisioterapia, terapia da fala e gestão de cuidados. Cada capítulo foi escrito por um especialista na 

área. 

 

5. Programa de melhoria da resiliência: muitas das pessoas que experienciam doenças mentais 

desejam continuar a trabalhar. No entanto, ao continuar a trabalhar, são expostas ao mesmo 

stress. Dada a sua vulnerabilidade, na ausência de programas de melhoria da resiliência, o 

resultado pode ser a recaída. Comecei um programa de melhoria da resiliência para doentes 

empregados em 1997. Hoje, mais de duzentas instalações e organizações psiquiátricas 

japonesas disponibilizam esse programa. Este ajuda os doentes a manter o seu emprego e 

também promove o conhecimento, no local de trabalho, de que a doença mental pode ser 

superada. 

 

6. Consultas: Tenho prestado consultadoria a varios stakeholders, especialmente à indústria. Para 

realizar uma consultadoria eficaz, é crucial entender o que as outras partes interessadas querem 

dizer, na sua própria linguagem. Estas podem ter um entendimento limitado da psiquiatría mas 

têm a capacidade de fornecer recursos únicos. Depois de levarmos em consideração as 

informações fornecidas, podemos disponibilizar consultoria de “solução de problemas” de forma 

atempada, compreensível e fácil de implementar. 

 

7. Conscientização das necessidades: a conscientização das necessidades permitiu-me utilizar 

os recursos disponíveis da melhor maneira possível e alcançar estas conquistas. 
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