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O QUE É?
O Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais é
um programa de ensino à distância (e-learning)
que pretende apoiar os colaboradores de diversas
Autarquias de Portugal a melhorar a saúde mental
da sua comunidade, mesmo que não tenham formação
prévia em saúde.
Foi desenvolvido pela associação ManifestaMente
em parceria com a ARS LVT, ARS Alentejo e ARS
Algarve e cofinanciado pela Direção Geral da Saúde.
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PORQUÊ?

COMO?

Em Portugal, uma em cada cinco pessoas
está neste momento a atravessar
um problema de saúde mental
- se contabilizarmos todo o percurso de vida
1 em cada 3 pessoas vão passar por isso.

Ao completarem o programa,
os Dinamizadores Locais deverão ser
capazes de:

Isto afeta a nossa capacidade de nos
sentirmos bem e limita a nossa capacidade
de termos uma vida ativa. Estima-se que
cerca de um terço dos anos vividos com
incapacidade se deva a problemas de saúde
mental.
A boa notícia é que todos podemos
contribuir para melhorar a saúde mental
de todos nós.

O QUE INCLUI?

Tirar partido das oportunidades
existentes e/ou organizar iniciativas
concretas na comunidade para promover
a saúde mental
Identificar as necessidades da
comunidade e procurar colmatá-las
de acordo com os recursos existentes
Promover a literacia em saúde mental
através do combate ao estigma,
à discriminação, à exclusão social
que afetam as pessoas com problemas
de saúde mental
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Kit Básico de Saúde Mental (online): um
mini-curso individual, com a informação
sobre saúde mental que todos deveríamos
saber (90min)
Sessão de arranque em grupo (online)
para discussão de conceitos
avançados sobre saúde mental
e análise teórico-prática de estratégias
de intervenção comunitária
(2 módulos de 4h)
Sessão de supervisão em grupo (online)
para esclarecimento de dúvidas
e discussão de experiências no terreno
(2h)
Acompanhamento (online) das atividades
concretas realizadas pelos dinamizadores
locais na comunidade: levantamento de
recursos e necessidades, estabelecimento
de parcerias com instituições de saúde,
organização de sessões públicas,
entre outras (3 meses)

QUAIS AS VANTAGENS PARA AS AUTARQUIAS?

PARA QUEM?

Promoção dos níveis de literacia em saúde mental
dos colaboradores das autarquias

Pode participar no programa:
qualquer colaborador da autarquia com 12º ano
de escolaridade ou superior, com interesse profissional
ou pessoal na área da saúde mental e motivação para intervir
na comunidade

Compreensão do funcionamento dos recursos de saúde mental
existentes na comunidade
Motivação dos colaboradores das autarquias para trabalhar
em rede

colaboradores de outras instituições parceiras designados
pela autarquia

Implementação de iniciativas concretas na comunidade
com vista à promoção da saúde mental da população

QUAL O PAPEL DAS AUTARQUIAS?
Selecionar os participantes do programa

AO ENCONTRO
DAS NECESSIDADES
REAIS DA AUTARQUIA

CERTIFICAÇÃO

DE ACORDO
COM AS ORIENTAÇÕES
DA OMS E DGS

ONLINE

ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES
NO TERRENO

DATAS FLEXÍVEIS

CONTEÚDOS
ADAPTADOS

SEM CUSTOS

Facilitar a implementação das iniciativas no terreno

QUEM ORGANIZA?
Este programa é desenvolvido pela ManifestaMente, Iniciativa
Cidadã pela Saúde Mental, uma associação sem fins lucrativos.
As facilitadoras do Programa serão Beatriz Lourenço, médica
psiquiatra e Ana Mina, enfermeira, que constituem a Direção
da ManifestaMente.

SUPERVISÃO
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INSCRIÇÕES
As autarquias interessadas
devem enviar um email para
dinamizadoreslocais@manifestamente.org
para integrarem o programa.

MAIS INFORMAÇÃO
Muito obrigada pelo interesse, estamos ao vosso dispôr
para qualquer esclarecimento.
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais
dinamizadoreslocais@manifestamente.org
www.manifestamente.org

COFINANCIAMENTO:

PARCEIROS:

