
Apresentação Detalhada do Programa de Capacitação de
Dinamizadores Locais da ManifestaMente

Etapas formais do Programa

1. Sessão de grupo. Em três módulos de e-learning de quatro horas cada, vamos discutir
conceitos avançados sobre saúde mental e fazer a análise teórico-prática de várias
estratégias de intervenção comunitária.

Começaremos com o visionamento e discussão do minicurso Kit Básico de Saúde
Mental. Com a duração de 90 minutos, este minicurso aborda a informação essencial
sobre saúde mental que todos nós devemos conhecer para lidarmos com as nossas
dificuldades e as das pessoas que nos rodeiam, nomeadamente: o que é saúde mental e
como podemos cuidar dela, quais são os sinais de preocupação relativamente à saúde
mental, o que é a doença mental, quais são os recursos que estão disponíveis se
precisarmos de ajuda e como é que podemos ajudar outras pessoas.

De seguida, serão abordados temas especificamente dedicados à intervenção
comunitária em saúde mental, designadamente: contextualização da situação da saúde
mental em Portugal; discussão dos conceitos de estigma e recovery, promoção de saúde
e literacia em saúde; introdução às abordagens de promoção de estilos de vida saudável
(com foco na alimentação, exercício físico, descanso, adaptação e relações sociais),
desenvolvimento de competências de vida, prevenção de suicídio, questões do uso nocivo
de substâncias e promoção de saúde mental em contexto de pandemia; visão top-down e
bottom up da intervenção comunitária; perfil, postura, linguagem, limites e actuação
responsável do dinamizador local; princípios gerais da colaboração com pessoas com
doença mental.

Serão discutidas 10 atividades práticas propostas pela ManifestaMente, e apresentados
os vários recursos disponíveis para implementação no terreno, assim como as
estratégias possíveis para avaliação de impacto. São propostas de forma muito clara,
com discriminação das várias etapas a seguir e vários recursos de apoio disponíveis, para
que o Dinamizador Local consiga implementa-las com facilidade.
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2. Regresso ao terreno para implementação das actividades mais pertinentes da
comunidade do Dinamizador Local, conforme as necessidades da comunidade e
prioridades da autarquia. Estas actividades foram concebidas de modo a serem
ajustadas ao contexto e poderem contribuir para optimizar os projectos já existentes.

3. Sessão de supervisão em grupo. Esta sessão online de 2 horas é um espaço para o
esclarecimento de dúvidas, discussão de soluções para os obstáculos reais encontrados
no terreno, promoção de networking e parcerias entre os dinamizadores, assim como,
através da partilha das experiências de cada dinamizador local, contribuir para inspirar e
motivar a ação dos participantes.

Recursos à disposição dos participantes

○ Manual de Apoio. Todos os temas abordados durante a sessão de arranque são
discutidos com mais detalhe no manual, para que o dinamizador possa aprofundar temas
do seu interesse e também encontrar mais informação sobre os temas com que se
deparar no terreno. Também descreve em detalhe as várias actividades propostas, com
várias sugestões práticas que podem ajudar a implementação. Inclui ainda links para
vários recursos adicionais que podem vir a ser úteis.

○ Acompanhamento online das atividades concretas realizadas pelos dinamizadores
locais na comunidade, durante os 6 meses seguintes à sessão de arranque em grupo.

○ Apoio da ManifestaMente na divulgação das iniciativas realizadas (durante os 6 meses
seguintes à sessão de arranque em grupo).

○ Integração na Rede de Dinamizadores Locais da ManifestaMente com acesso directo
aos colaboradores de outras autarquias que também estão a trabalhar na promoção da
saúde mental.

Certificação do Programa

Foi concebido um percurso de certificação com vista a incentivar os Dinamizadores Locais a
avançar para o terreno e começar a pôr em prática a formação, de forma fácil e acessível mesmo
a quem não tem formação em saúde mental. Não é obrigatório completar a certificação para que
os participantes beneficiem do Programa, mas é sem dúvida a modalidade mais vantajosa a
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médio e longo prazo para a Autarquia. Para obtenção da certificação é necessário que o
participante cumpra as seguintes etapas:

1. Participação na Sessão de Grupo. A participação nos três módulos é obrigatória, sendo
possível a compensação de faltas numa das datas anunciadas.

2. Realização na comunidade onde está inserido de quatro das atividades propostas pela
ManifestaMente, durante os 6 meses a seguir à sessão de grupo: três atividades
obrigatórias (1. Trabalhar em rede com outros Dinamizadores Locais; 2. Fazer o
levantamento dos recursos existentes; 3. Fazer o levantamento das necessidades) e uma
quarta atividade à escolha consoante o contexto.

3. Participação na Sessão de Supervisão. A participação nesta sessão é obrigatória, sendo
possível a compensação de faltas numa das datas anunciadas.

4. Preenchimento do Formulário de Certificação até 6 meses após a Sessão de Grupo, e
envio do documento de levantamento de recursos para a ManifestaMente.

Como a Autarquia pode optimizar os benefícios do Programa

O objectivo último do Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais é maximizar os ganhos
ao nível da saúde mental das comunidades onde os dinamizadores locais estão inseridos. Com
este fim em vista sugerimos as seguintes estratégias com que a autarquia pode optimizar os
benefícios do programa:

1. Inscrever um grupo de três a cinco participantes, idealmente incluindo um membro em
posição de chefia Identificar a figura de coordenação a que os dinamizadores devem
reportar perante qualquer dúvida ao nível da articulação das atividades a implementar
com as restantes atividades e objectivos da autarquia

2. Assegurar que o trabalhador tem disponibilidade de horário para cumprir os requisitos do
Programa.

3. Garantir que cada participante tem acesso a um computador com câmara durante as
sessões online.
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Sobre o Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais

O Programa de Capacitação de Dinamizadores foi criado pela ManifestaMente com inspiração no
mhGAP Community Toolkit da Organização Mundial de Saúde e submetido a revisão científica
pelo Programa Nacional de Saúde Mental da Direcção Geral da Saúde.

As sessões por zoom, assim como os materiais pedagógicos, foram concebidos de forma a
abordar os conceitos mais relevantes de forma simples, pedagógica, facilmente apreendida pelos
participantes, sem nunca descurar o rigor científico. As atividades práticas sugeridas foram
concebidas de modo a empoderar os dinamizadores a poder promover a saúde mental das suas
comunidades, mesmo sem formação em saúde mental, de formas seguras e responsáveis, que
não ponham em risco a população.

A coordenação e facilitação do Programa está a cargo de Beatriz Lourenço,médica psiquiatra no
Centro Hospitalar de Psiquiatrico de Lisboa, que tem formação adicional em antropologia. O
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais está a ser estudado no âmbito do projecto
de investigação do seu Doutoramento em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública
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