
Promover a saúde mental na comunidade:
Programa da ManifestaMente para a Capacitação de
Dinamizadores Locais no Ensino Superior

O que é?

O Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais é um programa de ensino à distância
(e-learning) que pretende capacitar pessoas-chave a desenvolver atividades no âmbito da promoção de
saúde mental na sua comunidade, mesmo que não tenham formação prévia em saúde.

Os participantes começam por aprender os conceitos básicos que todos nós deveríamos saber sobre
saúde mental, depois refletimos sobre as várias abordagens de intervenção numa comunidade de
modo a gerar impacto, e finalmente discutimos estratégias concretas que podem ser de imediato
implementadas pelos participantes. Depois no terreno os participantes podem continuar a contar com
o apoio da ManifestaMente para a implementação de iniciativas durante os 6 meses a seguir ao curso.

Foi desenvolvido em 2020 pela associação ManifestaMente e cofinanciado pela Direção Geral da
Saúde. Na sua primeira edição o Programa abrangeu 160 trabalhadores, provenientes de 45 autarquias
distintas. Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, esta é a sua 2ª edição, que para além de
abranger o contexto autárquico, irá também envolver a participação de alunos do ensino superior.

Porquê?

Em Portugal, uma em cada cinco pessoas está neste momento a atravessar um problema de saúde
mental - se contabilizarmos todo o percurso de vida uma em cada três pessoas vai passar por isso.
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. Frequentar um curso superior tem desafios particulares: é um período de
vulnerabilidade, em que encontramos jovens que pertencem a faixas etárias onde surgem, pela
primeira vez, vários problemas de saúde mental graves. A boa notícia é que todos podemos contribuir
para melhorar a saúde mental de todos nós.



Como?

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

● Tirar partido das oportunidades existentes e/ou organizar iniciativas concretas na comunidade
estudantil para promover a  saúde mental

● Identificar as necessidades da comunidade estudantil e procurar colmatá-las de acordo com os
recursos existentes

● Promover a literacia em saúde mental através do combate ao estigma, à discriminação e à exclusão
social que afetam as pessoas com problemas de saúde mental

O que inclui?

● Sessão em grupo (online) para discussão de
conceitos avançados sobre saúde mental e
análise teórico-prática de estratégias de
intervenção comunitária  (3 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
(6 meses)

Quando?

Sessão de Grupo:
17 abril 2023 (das 9h00 às 13h00)
18 abril 2023 (das 14h00 às 18h00)
19  abril 2023(das 9h00 às 13h00)

Supervisão:
27 de junho 2023 (das 9h00 às 11h)

Para quem?

Podem participar no programa
os estudantes matriculados
numa instituição de ensino
superior com interesse
profissional ou pessoal na
área da saúde mental e
motivação para intervir na
comunidade estudantil.

Quais as vantagens para os participantes?
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Como é que os os dirigentes associativos podem ajudar?

● Articular com a direção de modo a que seja permitido a estudantes estar presentes no horário
da atividade, com falta justificada

● Facilitar a implementação das iniciativas no terreno

Como funcionam as inscrições?

Se estiveres interessado basta preencheres o formulário e aguardar a nossa confirmação da inscrição.
Vamos dar prioridade nas inscrições associações de estudantes com projetos desenvolvidos na área
da saúde mental e dirigentes associativos.

Mais informação
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais
info@manifestamente.org
www.manifestamente.org
Sofia Vasconcelos 915896751

Inscrições
Os estudantes interessados
devem preencher este formulário
para integrarem o programa

https://www.manifestamente.org/programa-de-capacitaccedilatildeo-de-dinamizadores-locais.html
mailto:info@manifestamente.org
mailto:infodinamizadoreslocais@manifestamente.org
http://www.manifestamente.org
https://docs.google.com/forms/d/1KAs3XD8eBvq9bgbWZ51rmbGE7NIdO-8zCABV1KrLBOw/edit

