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1. Objetivos e Estratégias

A ManifestaMente tem como objetivo o desenvolvimento de uma cidadania ativa no âmbito da
promoção da saúde mental da comunidade em geral, através da promoção de literacia em saúde
mental e atividades de melhoria da saúde mental da população. Para este fim, a associação
dispõe-se designadamente, a:

a) Promover iniciativas que incentivem a população a adotar uma cidadania ativa e
participativa no âmbito da Saúde Mental;

b) Organizar iniciativas de promoção de literacia em saúde mental;

c) Procurar soluções criativas para melhorar a saúde mental dos cidadãos;

d) Organizar atividades de informação e formação no âmbito da saúde e doença mental;

e) Desenvolver ações de combate ao estigma da doença mental;

f) Organizar conferências sobre temas relacionados com saúde mental.

2. Responsabilidades legais

Ao longo deste ano, nas assembleias gerais realizadas, refletiu-se sobre os direitos e deveres dos
sócios observadores, não tendo, contudo, ficado ainda decidida nenhuma decisão vinculativa.

Foi contratualizado um contabilista, André Sequeira, para dar início à contabilidade organizada.
Este contabilista veio a revelar-se indisponível, não tendo chegado a notificar as Finanças da sua
responsabilidade, pelo que foi contratualizada nova empresa, a A2S, cuja figura de contacto é o
Dr Rui Pires , dispondo assim a associação de contabilidade organizada desde 23.6.2020,
respondendo a uma das exigências do financiamento do PNSM/DGS. A A2S assegurou também
a entrega da declaração de IRC (em branco) da ManifestaMente dentro do prazo, tendo assumido
a responsabilidade por entregar uma declaração de substituição com a informação correcta.

Conclusão: É premente actualizar, em breve, os termos e condições, política de privacidade e de
cookies de acordo com o feedback dado pela VdA. Falta também definir as condições, direitos e
deveres dos sócios observadores e o seu processo de inscrição.
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3. Investigação em tempos de pandemia

A ManifestaMente elaborou o questionário de preenchimento online: “Impacto do Surto de
COVID-19 na Saúde Mental”, procurando explorar como as pessoas se estavam a sentir, o que as
preocupava e que estratégias adotavam para mitigar os efeitos negativos da
quarentena/isolamento social. O questionário incluía questões sócio-demográficas, questionário
GP-CORE (um instrumento avalia de forma genérica o sofrimento psicológico na população em
geral através de um resultado numérico de 0 a 4, em que 0 corresponde a um estado de maior
bem-estar e 4 um estado de sofrimento psicológico intenso) e uma escala de preocupações e de
atividades protetoras de saúde mental, ambas, elaboradas pela Manifestamente.

A divulgação do questionário foi realizado com o apoio da Escola Superior de Enfermagem de
Lisboa, o Programa Nacional de Saúde Mental da Direcção Geral da Saúde e a Escola Nacional de
Saúde Pública. O questionário esteve disponível online de 8 a 18 de Abril de 2020, tendo sido
partilhado nas redes sociais (facebook, newsletter e site) da ManifestaMente durante esse
período.

Foram obtidas 583 respostas, dos quais 88,7% assinalaram género feminino e 61,9% afirmaram
residir em Lisboa. 75,2% dos participantes reportaram estar num estado de sofrimento
psicológico acima do que é habitual para a população em geral e 23,6% dos participantes
reportaram níveis de sofrimento psicológico superiores a 2 na GP-CORE, o que corresponde a um
nível de sofrimento psicológico moderado a grave.

De um modo geral, os resultados obtidos nos subgrupos populacionais foram ao encontro do já
descrito na literatura: aqueles aparentemente mais afetados são os do género feminino, os mais
jovens e aqueles com diagnóstico prévio de doença mental. As pessoas que reportaram maiores
níveis de preocupação foram aquelas com diagnóstico de doença mental no passado ou
atualmente e ainda aqueles que têm alguém próximo infetado com COVID. As preocupações
expressas com mais intensidade foram relativas a pessoas próximas.

De um modo geral, as pessoas pareciam estar a assumir comportamentos e estratégias
protetoras à sua saúde mental, ficando a dúvida se tal seria suficiente para mitigar o impacto
negativo do confinamento. O aumento do consumo de drogas reportado neste período de
confinamento deve ser olhado com atenção redobrada, pois os estudos indicam um aumento do
risco de abuso de substâncias em períodos de quarentena/isolamento.

Foi também avaliada a potencial receptividade da população em geral a um curso online sobre
saúde mental, perguntando: ‘Se estivesse disponível um curso online sobre saúde mental,
inscrevia-me?’. Das 582 respostas, 74,1% responderam positivamente (13.1% respondia ‘Estou
muito interessado, inscrevia-me de certeza’, 21,5% ‘Estou interessado, provavelmente
inscrevia-me’, 39,4% ‘Talvez estivesse interessado, gostaria de mais informação’).
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Para uma melhor caracterização da amostra e dos resultados obtidos, ver “Relatório Síntese -
Impacto do Surto de COVID-19 na Saúde Mental” disponível aqui)

Conclusão: Apesar de ser um estudo transversal, com uma amostra modesta e com prováveis
vieses de amostragem (nomeadamente no que toca ao predomínio de residentes em lisboa e do
género feminino) e não ser possível extrair relações de causalidade, consideramos que as
conclusões obtidas contribuem para uma melhor compreensão do estado atual da saúde mental
dos portugueses. Este questionário veio ainda corroborar a reformulação do projeto Kit Básico de
Saúde Mental para as Autarquias (vide abaixo).

4. Kit Básico de Saúde Mental

A ManifestaMente realizou duas sessões públicas do Kit Básico de Saúde Mental.

● Kit 6, 2019.10.10, na Feira da Saúde e do bem-Estar em Lisboa, aberto ao público e
gratuito. No evento do facebook 82 pessoas responderam, 75 mostraram interesse. 10
participantes, dos quais 75% reportaram muita satisfação com a sessão em geral.

● Kit 7, 2019.12.05, no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, aberto ao
público, tendo sido soliciatado um donativo de 5€ para inscrições early bird, 10€ para as
restantes, a fim de avaliar se a inscrição associada a donativo melhorava a taxa de não
comparência de pessoas inscritas. No evento do facebook 4991 pessoas foram
alcançadas, 270 pessoas responderam, 243 com interesse. 16 participantes para 21
inscrições pagas (das quais 6 eram isenções/convidados) e 26 inscrições totais.

Conclusão: Consideramos que o desenvolvimento do Kit Básico de Saúde Mental continua a ser
um sucesso, tendo em conta a adesão no facebook, inscrições e elevada satisfação dos
participantes. Na sessão com solicitação de donativo para participação observou-se a redução
do número de inscrições e o aumento significativo de comparência de pessoas inscritas.
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5. Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias

A atual pandemia a COVID-19, e as restrições impostas pelas autoridades de saúde de modo a
conter a propagação da infecção, tornou imperativo repensar o formato do programa “Kit Básico
de Saúde Mental para as Autarquias”. O programa “Kit Básico de Saúde Mental para as
Autarquias” manteve os seus objetivos de sensibilização da população em geral em temáticas
relacionadas com a saúde mental, assim como os objectivos ao nível da capacitação de
dinamizadores locais em articulação com as autarquias, oferecendo nos novos moldes uma
resposta estável e imune às eventuais flutuações que se adivinham em termos de contacto
social.

5.1. Kit Básico de Saúde Mental

5.1.1. Reformulação

O “Kit Básico de Saúde Mental” estava desenhado para funcionar como uma sessão presencial,
mas tendo em conta o panorama pandémico de 2020, tornou-se imperativo adaptar o seu
formato, de modo a garantir o cumprimento do projeto.

Adaptámos o Kit para o formato de curso digital, ultrapassando assim as contingências impostas
pela pandemia e permitindo que este esteja disponível para o país (na realidade para todo o
mundo), a qualquer hora e gratuitamente. Esta adaptação implicou a gravação em estúdio dos
conteúdos, à semelhança da forma como o kit é facilitado ao vivo, com recurso à animação e
interação das imagens reais com as animadas, garantindo assim um produto final que
consideramos muito apelativo e de elevada qualidade pedagógica. O curso está dividido em
módulos temáticos, instalado em plataforma digital que permite a avaliação detalhada dos
utilizadores e o preenchimento de escalas (de estigma e literacia em saúde). Mantivemos os
objetivos de processo e os objetivos de resultado contemplados na candidatura inicial, apesar de
considerarmos que este formato tem o potêncial de chegar a muitas mais pessoas do que o
formato original, nomeadamente podendo chegar à população que rejeitaria a participação ao
vivo por vergonha.

Adicionámos um módulo temático sobre COVID e Saúde Mental, onde consta informação básica;
impacto da quarentena/isolamento social na saúde mental com normalização de algumas
emoções; estratégias de promoção da resiliência e como procurar ajuda especializada.
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Por último, de forma a garantir alguma interacção com os formadores e a possibilidade de
colocar dúvidas ou questões, organizamos sessões por teleconferência para esclarecimento das
dúvidas das pessoas que já tenham realizado o curso online.

5.1.2. Lançamento

O Kit Básico de Saúde Mental foi lançado no dia 9 de outubro, a propósito das comemorações do
Dia Mundial de Saúde Mental. Graças a um plano de comunicação notável, nesse dia, foram
publicadas inúmeras notícias em vários orgãos de comunicação social, dos quais se destaca a
Agência Lusa, Público, Expresso, Correio da Manhã, Sic Noticias, TSF e Observador. Além disso, a
Beatriz Lourenço apresentou formalmente o Kit Básico de Saúde Mental no webinar do Ministério
da Saúde “Saúde Mental para todos, maior investimento, mais acesso", onde esteve presente o
director do Programa Nacional de Saúde Mental Miguel Xavier, a Directora Geral da Saúde Graça
Freitas e a Ministra da Saúde Marta Temido.

5.2. Capacitação de Dinamizadores Locais

Este eixo do programa vai ser realizado à distância por teleconferência, sendo o seu foco
capacitar colaboradores chave identificados pelas autarquias nos conteúdos do Kit Básico de
Saúde Mental, pretendendo-se também promover o desenvolvimento das suas competências no
âmbito da intervenção comunitária em saúde mental, no âmbito das recomendações do
Community Toolkit da OMS (2019). Estes dinamizadores locais ficarão assim capacitados para
identificar recursos e necessidades nas suas comunidades, desenvolver networking e
estabelecer parcerias para optimizar a promoção de de literacia em saúde mental, combate ao
estigma e promoção da saúde mental. Mantém-se como planeado o acompanhamento dos
dinamizadores locais pela ManifestaMente depois da formação.

Este formato permite uma atuação mais ampla por parte dos dinamizadores locais, com maior
flexibilidade para ir ao encontro das necessidades reais da autarquia, ao mesmo tempo que
permite o empoderamento de pessoas sem formação específica em saúde mental, que podem
ser elementos de ligação valiosos entre os recursos e a população.

Encontramo-nos em fase de preparação e iremos para o terreno em Novembro de 2020.

Relatório de Actividades 2020 .  pág 6 / 17

https://www.manifestamente.org/media.html


6. Comunicação

6.1. Site

Ao longo do período a que corresponde este relatório o site da ManifestaMente foi alvo de várias
atualizações e melhorias, não só a nível do conteúdo de algumas páginas como também da
apresentação gráfica da informação e menu de acesso aos conteúdos.

De realçar, é o recente desenvolvimento de uma “Zona do Utilizador” onde  é possível aceder,
gratuitamente, ao Kit Básico de Saúde Online.

Relativamente ao movimento de utilizadores no site no período de 10.10.2019 a 08.10.2020,,
encontramos que o site foi visitado por 1584 pessoas (um aumento de 44% em relação ao ano
passado), segundo os dados em baixo:
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Já o dia 9.10.2020 apenas, correspondente ao lançamento do Kit Básico de Saúde Mental Online,
registou 1167 utilizadores, distribuídos de acordo com os gráficos em baixo.
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Conclusões: Podemos considerar que o lançamento do Kit Básico de Saúde Mental Online foi um
sucesso e aumentou exponencialmente o movimento no nosso site. Seria pertinente de futuro:
(1) rever as páginas mais lentas, (2) verificar que a utilização do site por telemóvel está
optimizada, (3) integrar o google analytics com o e-goi para identificar quanto tráfego é
encaminhado pela newsletter, (4) acrescentar um motor de busca dentro site para ter uma
melhor percepção das expectativas das pessoas.
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6.2. Manifesto pela Saúde Mental

A data de 2020.10.09, 197 pessoas tinham assinado o Manifesto pela Saúde Mental, o que
representa 61 novas assinaturas durante o último ano.

Conclusões: Pretendemos aumentar as assinaturas ao manifesto no decurso do próximo ano, o
que nos parece provável, tendo em conta a exposição que o projeto Kit Básico de Saúde Mental
dará. Para isso, planeamos: 1) optimizar a página de versão de telemóvel, 2) divulgar o manifesto
em grupos específicos do facebook, 3) inserir mais vezes uma call-to-action para assinar o
manifesto dentro dos artigos do blog, 4) apelar a figuras públicas ou autoridades na área da
saúde para assinarem o manifesto.

6.3. Blog

A equipa da ManifestaMente escreveu 71 artigos sobre temáticas de Saúde Mental, partilhando
as novidades e atividades da associação, mas também divulgando notícias, projetos e
investigação pertinente nesta área.

Ao longo deste ano, pretendeu-se facilitar a busca de artigos específicos e tornar mais amigável
ao utilizador o blog. Para isso foi realizada uma reformulação de tags e optou-se por manter
visível apenas a parte inicial de cada artigo, criando um botão de “ler mais”, para expandir o seu
conteúdo.

Conclusão: Relativamente a melhorias futuras: (1) abrir a produção de artigos da newsletter a
voluntários submetidos a guidelines que mantenham a qualidade e rigor, (2) recuperar artigos
antigos em notas pequenas das newsletters futuras para rentabilizar o trabalho já feito.
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6.4. Newsletter

A mailing list da newsletter conta em 2020.10.09 com 312 pessoas (o que corresponde a um
aumento de 21% desde o ano passado). Durante este período, 22,32% a 25,09% das pessoas que
receberam clicaram nos links da newsletter (por exemplo para aceder aos artigos). Destacamos
as newsletters com maior e menor percentagem de abertura, e maior e menor percentagem de
cliques:

Newsletter % de abertura
única1

% cliques
única2

Melhor
desempenho

Crianças com Saúde Mental
2019-11-12 13:47 60,46% 10,69%

Liberdades
2020-05-13 14:32 55,74% 32,12%

Saúde Mental em tempo de vírus
12/03/2020  07:00 55,21% 52,83%

Precisamos saber como estão!
2020-04-08 07:00 53,82% 45,81%

Pior
desempenho

Este verão, lembramos a epidemia oculta e a
polémica capa da Vogue
2020-08-14 07:00

35,35% 34,29%

Chegou o Kit Básico de Saúde Mental online! Feliz
Dia Mundial da Saúde Mental - e 2º aniversário da
ManifestaMente
2020-10-09 07:00

40,00% 50,83%

Adoramos a nossa (aliás vossa!) prenda de Natal
2019-12-20 07:00 40,66% 41,44%

Mais um ano de Saúde Mental
2019-10-14 21:13 41,25% 26,42%

Os artigos publicados em newsletter foram incluidos no blog do site do ManifestaMente.

Conclusão: Tendo em conta que a nível da Europa o benchmark das taxas de abertura é de3

26,84% (e na área da saúde 24,83%), mesmo as newsletters com pior desempenho estão acima
desse nível. Por outro lado o benchmark dos cliques únicos é de 16,22% (14,40% na saúde),
estando mais uma vez as nossas newsletters com pior desempenho muito acima desse nível.
Assim concluímos que a newsletter está a ser um sucesso.

3 Fonte

2 percentagem de pessoas que clicam num link dentro das pessoas que abriram a newsletter, é indicadora do sucesso dos teasers
redigidos para os artigos

1 a percentagem de pessoas que abrem a newsletter, das que receberam é indicadora do sucesso do assunto definido e também da
hora e dia escolhidos para o envio
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6.5. Redes Sociais

6.5.1. Facebook

A associação manteve a sua presença na rede social Facebook através de publicações regulares
de conteúdos relevantes a sua área de intervenção. Durante o período a que se refere o relatório
foram publicados 85 posts, com uma média por post de 130 pessoas alcançadas. Ao longo do
período a que corresponde este relatório, a página do facebook ganhou mas 599 seguidores.

Destacam se os posts com maior alcance:

Data Post Alcance Interações

13/04/2020
Publicação
promovida

ÚLTIMOS DIAS! Em breve vamos fechar o
questionário e analisar os dados. Precisamos da
vossa ajuda para saber o que está a acontecer
com a nossa saúde mental (...)

18467 1696

09/10/2020 É hoje! Depois de muitos meses de trabalho e do
apoio do Programa Nacional para a Saúde Mental
da Direção-Geral da Saúde, está agora ao vosso
dispor um curso online e gratuito (...)

16035 1323

08/04/2020 Precisamos da vossa ajuda! Apenas 5 a 10 min do
vosso tempo para preencher este questionário e
divulgá-lo entre os vossos contactos. (...)

5889 975

A página de Facebook da manifestaMente conta em 09/10/2020 com 1522 seguidores, um
aumento de 65% em relação ao ano passado.

Conclusão: A página do Facebook parece estar a desenvolver-se bem, quando comparada com
outras semelhantes dedicadas à saúde mental em Português de Portugal, superando muitas em
número de fãs e engagement. Analisando os temas dos posts com melhor desempenho,
parecem destacar-se os temas que apelam à acção. De futuro, a ManifestaMente deverá
continuar a divulgar as suas atividades e mensagem nesta rede social.
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6.5.2. Instagram

Foi criada uma conta da ManifestaMente no Instagram em agosto de 2020, gerida pela
colaboradora Miriam Garrido. À data de 09/10/2020 a página tinha por volta dos 200 seguidores.
Contudo, ainda é cedo para analisar os resultados ou tirar qualquer conclusão da presença da
associação nesta rede social.

6.5.3. Youtube

Foi criada uma conta da ManifestaMente no Youtube, gerida pela colaboradora Ana Mina. À data
de 09/10/2020 ainda não tinha sido lançada publicamente.

6.5.4. LinkedIn

Foi criada uma conta da ManifestaMente no LinkedIn, gerida pela colaboradora Débora Miranda.
À data de 09/10/2020 ainda não tinha sido lançada publicamente.

6.6. Comunicação Social

A presença na Comunicação Social é uma mais valia para a ManifestaMente, uma vez que
incrementa o alcance da nossa mensagem e a participação nos nossos eventos, e também
fomenta parcerias relevantes. A propósito do lançamento do Kit Básico de Saúde Mental, no dia 9
de Outubro, a ManifestaMente esteve presente em diversos orgãos da comunicação social, dos
quais se destaca Público, Expresso, Correio da Manhã, Sic Noticias, TSF e Observador

Conclusão: De futuro será relevante manter a disponibilidade de para aceitar convites desta
natureza e aproveitar os elementos bem relacionados da equipa (Débora Miranda e Ana
Mesquita), para nos pôr em contacto com jornalistas potencialmente interessados na nossa
equipa.
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6.7.  Eventos

A presença em eventos sobre saúde mental é uma mais valia para a manifestaMente, uma vez
que incrementa o alcance da nossa mensagem e a participação nos nossos eventos e também
permite formar parcerias relevantes e ficar a conhecer outras práticas e projectos. A
ManifestaMente esteve presente nos seguintes eventos:

● 2019.10.10, a Beatriz Lourenço apresentou uma MEDtalk sobre a manifestaMente na
Feira de Saúde e Bem-Estar no Jardim Botânico da Ajuda.

● 2019-10-14 a 15, a Beatriz Lourenço esteve no mhGAPForum na OMS em Geneva.

● 2020-10-09, a Beatriz Lourenço esteve no Webinar do Ministério da Saúde “Saúde Mental
para todos, maior investimento, mais acesso".

Conclusão: De futuro será relevante continuar a aceitar o máximo de convites neste campo,
promovendo a exposição da Manifestamente a divulgação da sua mensagem.

7. Colaboradores e voluntários

A integração na equipa da ManifestaMente de colaboradores e voluntários é uma estratégia
chave para libertar os elementos sobrecarregados que asseguram o funcionamento da
associação há mais tempo, e também para trazer para a ManifestaMente competências
ausentes da equipa.

Em junho de 2020 juntou-se à ManifestaMente uma nova colaboradora Miriam Garrido, médica
interna de Psiquiatria, com interesse particular na gestão de redes sociais. Ficou a seu cargo a
criação e gestão da página da ManifestaMente no Instagram.

A partir da página de voluntários no nosso site, no período a que diz respeito este relatório: 8
inscrições de pessoas disponíveis para se juntarem à ManifestaMente como voluntários, que
ainda não foram contactadas.

Conclusão: É fundamental continuar a captar novos colaboradores e voluntários para o
enriquecimento da equipa da ManifestaMente. Planeia-se para breve a realização de uma reunião
para integração dos candidatos a voluntários.
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8. Parcerias

Ao longo do período a que este relatório se refere, a ManifestaMente continuou a beneficiar do
apoio dos seguintes parceiros:

● Direção Geral de Saúde e Programa Nacional de Saúde Mental: financiamento ao projeto
“Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias” e apoio ao questionário “Impacto do surto
a Covid-19 na saúde mental”

● ARS Lisboa e Vale do Tejo: parceria no projeto “Kit Básico de Saúde Mental para as
Autarquias”

● ARS Alentejo: parceria no projeto “Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias”
● ARS Algarve: parceria no projeto “Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias”
● ESEL: apoio ao questionário “Impacto do surto a Covid-19 na saúde mental”
● Escola Nacional de Saúde Pública: apoio ao questionário “Impacto do surto a Covid-19 na

saúde mental”

Conclusão: O estabelecimento de parcerias é uma estratégia essencial para a diminuição dos
custos da ManifestaMente. Neste momento em que se prevê que o financiamento da DGS nos
traga algum destaque, é de particular importância estabelecer parcerias com entidades afins aos
nossos valores.

9. Financiamento

Durante o período a que se refere o presente relatório, os custos do funcionamento da
manifestamente foram assegurados na totalidade pela core team e donativos pontuais.

O projeto “Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias” foi aprovado em concurso da DGS no
âmbito do Programa Nacional de Saúde Mental (Aviso 34/2019), para implementar durante o ano
de 2020/21, o que corresponde a um financiamento de 37.634,02€.

Conclusão: A autonomia financeira da ManifestaMente ainda não foi alcançada, sendo um dos
objectivos para 2021. Para as despesas da ManifestaMente não relacionadas com o ‘Kit de
Saúde Mental para as autarquias’, planeia-se explorar outras avenidas de rendimento
nomeadamente a candidatura a prémios na área da saúde mental.
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