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0. Resumo

O ano de 2021 (de 10 de Outubro de 2020 a 9 de Outubro de 2021)
correspondeu a uma etapa de crescimento exponencial da associação em
termos do alcance do Kit Básico de Saúde Mental, presença na comunicação
social e crescimento dos utilizadores do site e seguidores das redes sociais.

O ‘Programa Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias’, o primeiro grande
projecto da associação que decorreu entre Março de 2020 e Maio de 2021,
pode considerar-se um sucesso, tendo superado em larga medida os objetivos
estipulados inicialmente.

Esta expansão foi acompanhada das respectivas dores de crescimento,
nomeadamente ao nível dos movimentos dentro da equipa e necessidade de
reformulação.

Apesar de todas as dificuldades as responsabilidades legais e financeiras
foram cumpridas.

Analizando de forma global os últimos 3 anos (de 10 de Outubro de 2019 a 9
de Outubro de 2021), continua a observar-se o crescimento exponencial da
associação nos vários domínios.

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, de acordo com os
seus estatutos, 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.
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2. Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias

O programa “Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias” decorreu de acordo com os
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 resultantes da pandemia a COVID 19.

Em baixo transcrevemos o feed-back final recebido da DGS, na pessoa do Dr. João Manuel
Vintém:

“Para cumprimento do estabelecido na Portaria nº 258/2013 de 13 de agosto, designadamente no número 1 do
Artigo 18º (Relatório de execução técnico-financeira), em 30 de setembro de 2021 submeteram o Relatório de
Execução Final do projeto Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias, que, de acordo com o número 3 do Artigo
20º (Avaliação), foi objeto de Análise Técnica, salientando-se que da mesma resultou uma apreciação muito
positiva do desenvolvimento das atividades, não obstante as circunstâncias adversas, resultantes da situação
pandémica, devida à doença COVID-19.

Assim, constatando-se que foram cabalmente cumpridos o objetivo inicialmente delineado e os que foram
oportunamente adaptados (com validação da Equipa do Programa Nacional para a Saúde Mental), não há qualquer
impedimento de ordem técnica para tomar como concluído o Projeto DGS-J-19-34-3 – Kit Básico de Saúde Mental
para as Autarquias.

Menciona-se ainda que é de destacar o facto de a equipa do projeto ter ultrapassado com sucesso as limitações
ocorridas, conseguindo reestruturar o projeto sem colocar em causa os requisitos oportunamente inseridos no
objeto do concurso.

Por último, tendo em atenção a Análise Técnica realizada e o anteriormente exposto, em articulação com o
enquadramento descrito em concurso, designadamente no que diz respeito a “[assegurar] a sensibilização e o
aumento de conhecimentos de indivíduos da população em geral em temáticas relacionadas com a saúde mental,
através da divulgação de informação validada cientificamente e utilizando a metodologia pedagógica adequada [e
contribuir] para a capacitação de dinamizadores locais, nomeadamente em articulação com as autarquias, que
permita a replicação e a sustentabilidade do projeto a médio e longo prazo, nos níveis local e regional)”, evidencia-se
que não se justifica a redução do valor financiado, salvo a eventual redução que resultar da Análise Financeira Final.”

Os principais resultados dos dois eixos do programa estão assinalados em baixo, estando o
relatório completo entregue à DGS disponível em anexo.
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2.1. Eixo 1 - Kit Básico de Saúde Mental

Desde o lançamento online do Kit Básico de Saúde Mental (8.10.2020) até ao término do
programa (31.05.2021) inscreveram-se 14675 pessoas na plataforma de e-learning, das quais
4918 visualizaram os dois primeiros capítulos e 3506 completaram o curso na totalidade.

O impacto do Kit Básico de Saúde Mental ao nível da mitigação do estigma, foi avaliado através
da análise comparativa das escalas psicológicas aplicadas imediatamente antes e após a
conclusão do curso. As escalas utilizadas foram a MAKS, CAMI e RIBS, que avaliam três
dimensões complementares do estigma, respectivamente: o conhecimento, as atitudes e o
comportamento,  tendo-se previsto uma evolução positiva em 60% dos participantes. A escala
que avaliou o comportamento relacionado com o estigma (RIBS) foi a que registou maior
evolução, com 97% das pessoas a assinalar uma evolução positiva. Na escala de conhecimento
(MAKS) registou-se uma evolução positiva em 64% das pessoas, e na escala de atitudes (CAMI)
63%.

98% das pessoas que concluíram o curso reportaram estar ‘muito’ ou ‘razoavelmente’ satisfeitas
com o curso (numa escala que compreende [nada | pouco | mais ou menos | razoável | muito]).
91% das pessoas declararam que os conteúdos do curso são muito importantes e 92% das
pessoas consideraram os conteúdos muito claros.

Registou-se uma evolução positiva em todas as medidas de auto-avaliação de capacidade dos
participantes (‘Identificar quando preciso de ajuda’, ‘Ajudar-me quando não estou bem’, ’Saber
onde recorrer se eu precisar de ajuda’, ’Identificar sinais de preocupação nos outros’ e  ’Ajudar
alguém que não se sente bem’).

A taxa de conclusão do curso foi de 24% (inscreveram-se 14.675 pessoas na plataforma de
e-learning, das quais 3.506 completaram o curso), superior ao valor para a maioria dos cursos de
e-learning que se situa abaixo dos 13%.

O sucesso das estratégias de divulgação do Kit Básico de Saúde Mental online, baseadas na
partilha espontânea de posts nas redes sociais, também é indicador do interesse gerado pelo
curso, muito superior ao movimento habitualmente gerado pelo tema da saúde mental, tendo-se
verificado: um total de 32.956 interações com os posts no facebook Facebook, e um total de um
total de 135.715 visualizações dos vídeos de divulgação no Facebook e Youtube.

No fim do “Kit Básico de Saúde Mental” os participantes são convidados a comprometerem-se
com ações específicas de cidadania pela saúde mental, sendo que: 88% dos participantes que
concluíram o curso comprometeram-se a “ser um exemplo positivo no combate ao estigma”, 85%
comprometeram-se em “oferecer um ombro amigo a alguém próximo”, 78% comprometeram-se
a “divulgar o kit básico de saúde mental”, 51% comprometeram-se a “partilhar informação idónea
sobre saúde mental com a tag #juntospelasaudemental”.

No fim os participantes são convidados a assinar o Manifesto pela Saúde Mental e a fazer
voluntariado pela saúde mental, enquanto ações de cidadania pela saúde mental. O ritmo mensal
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de inscrição de novos voluntários passou de 0,7 inscrições por mês para 27,1 e o ritmo mensal
de assinaturas do Manifesto pela Saúde Mental passou de 0,3 assinaturas por mês para 86,9.

2.2. Eixo 2 - Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais

Após a divulgação do projeto por email a todas as câmaras municipais das ARS Lisboa e Vale do
Tejo, Alentejo e Algarve, 209 pessoas inscreveram-se no Programa de Capacitação de
Dinamizadores Locais, tendo 160 participado efetivamente (133 trabalhadores das autarquias e
27 parceiros). Não foi possível dar resposta a todos os pedidos de participação, tendo várias
autarquias, IPSS e particulares ficado em lista de espera.

Em termos da satisfação geral com o curso, 97% participantes indicaram satisfação positiva e
99% participantes indicaram uma avaliação positiva em termos da utilidade e pertinência dos
conteúdos. 96% dos participantes diz sentir-se capaz o suficiente, capaz ou muito capaz de
realizar as três atividades recomendadas no âmbito das iniciativas a implementar depois do
curso.

Houve uma evolução positiva ao nível da escala de literacia em saúde mental (MHLq) em 46%
dos participantes.

66 dinamizadores concluíram todos os passos necessários para o processo de certificação.

Foram organizadas pelo menos 35 sessões de grupo do Kit Básico de Saúde Mental pelos
dinamizadores locais que concluíram o processo de certificação. Pelo menos 1.627 pessoas
foram abrangidas pelas iniciativas desenvolvidas pelos dinamizadores locais.

Conclusão: Consideramos que o Programa Kit Básico de Saúde Mental para as
Autarquias foi um sucesso, muito para além das nossas expectativas iniciais.
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3. Comunicação

3.1. 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.

3.1.1. Utilizadores
Relativamente ao movimento de utilizadores no site no período de 10.10.2020 a 08.10.2021,
encontramos que o site foi visitado por 26 090 pessoas, o que se traduz num crescimento de
957% em relação ao mesmo período no ano anterior.

2019
(10.10.2018 a

9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a

9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a

9.10.2021)
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No que toca à faixa etária, apenas 43% dos utilizadores do site têm a idade disponível para
avaliação pelo google analytics. Deste grupo observa-se que cerca de 60% dos utilizadores têm
idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos (20% dos 25 aos 34, 20% dos 35 aos 44 e 20%
dos 45 aos 54 anos).

Enquanto que em 2019 a faixa dos 35 aos 44 anos de idade correspondia a 38% dos nossos
utilizadores, durante o ano de 2021 observou-se uma significativa subida relativa dos utilizadores
nas faixas etárias dos 25 aos 34, dos 45 aos 54 e até dos 55 aos 64. Provavelmente em 2019 e
2020 o alcance da ManifestaMente reflectia as idades dos círculos sociais da equipa. Em 2021
com a expansão do nosso alcance através do kit, a mensagem da ManifestaMente terá chegado
de forma orgânica a outras faixas etárias, pelo que concluímos que o interesse na nossa
abordagem é mais extenso que a faixa etária considerada inicialmente.
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2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

1 103 utilizadores 2 725 utilizadores 26 090 utilizadores

No que toca ao género, 75% dos utilizadores do site são
mulheres e 25% homens.

A maioria das mulheres (41%) que vêm o nosso site têm
entre 35 e 54 anos de idade (21% na faixa etária dos 45 aos
54 e 20% dos 35 aos 44 anos). A maioria dos homens (42%)
que vêm o nosso site têm entre 25 e 44 anos de idade (22%
na faixa etária dos 25 aos 34, e 21% dos 35 aos 44).

2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)
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3.1.2. Aquisição

27% dos nossos utlizadores chegam ao site
através de pesquisa de palavras chave em
motores de busca, 17% através de redes
sociais, 13% chegam através de referências
noutros sites, 4% chegam através da
newsletter. Em 39% dos nossos utilizadores
não está identificada a proveniência.
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Ao longo dos últimos três anos tem-se verificado um aumento significativo do acesso ao site via
motor de busca, assim como as referências noutros sites (provavelmente os meios de
comunicação social que divulgaram o Kit Básico de Saúde Mental e o Programa de Capacitação
de Dinamizadores Locais). O aumento significativo do papel do email de 2019 para 2020 reflecte
o momento em que essa métrica começou a ser avaliada pelo google analytics para a newsletter
a partir do e-goi.

2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

Em termos dos dispositivos usados para
aceder ao site, o telemóvel continua a ser a
preferência da maioria dos utilizadores, à
semelhança dos anos anteriores.
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2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

3.1.3. Conteúdos

A página do site com mais visualizações, a seguir à homepage, é a do Kit Básico de Saúde
Mental. As seguintes páginas com mais visualizações são de apresentação da associação: o que
fazemos, a equipa e o manifesto pela saúde mental. O blog surge em 6º lugar.
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páginas visualizações Visualizações únicas

/ 19 177(25,89%) 15 460(25,18%)

/kit-baacutesico-de-sauacutede-mental.html 14 520(19,61%) 12 356(20,13%)

/o-que-fazemos.html 3 047(4,11%) 2 354(3,83%)

/equipa.html 2 087(2,82%) 1 816(2,96%)

/manifesto-pela-sauacutede-mental.html 1 570(2,12%) 1 232(2,01%)

/blog 1 440(1,94%) 1 130(1,84%)

/manifestamente.html 1 394(1,88%) 1 174(1,91%)

/no-meu-dia-a-dia.html 1 106(1,49%) 841(1,37%)

/empatia-e-escuta-activa.html 1 071(1,45%) 906(1,48%)

/a-manifestamente.html 953(1,29%) 796(1,30%)

/ajuda-urgente.html 938(1,27%) 760(1,24%)

/programa-de-capacitaccedilatildeo-de-dinamizadores-locais.html 819(1,11%) 719(1,17%)

/preciso-de-ajuda.html 812(1,10%) 599(0,98%)

/uma-pessoa-proacutexima.html 745(1,01%) 496(0,81%)

/serviccedilo-nacional-de-sauacutede.html 726(0,98%) 603(0,98%)

/contactos.html 667(0,90%) 558(0,91%)

/cantar-pela-sauacutede-mental.html 623(0,84%) 483(0,79%)

/jornalistas.html 577(0,78%) 468(0,76%)

/assinar-agora-o-manifesto-pela-sauacutede-mental.html 560(0,76%) 475(0,77%)

/cidadania-pela-sauacutede-mental.html 552(0,75%) 405(0,66%)

/informaccedilatildeo.html 528(0,71%) 400(0,65%)

/apoios-e-parcerias.html 478(0,65%) 425(0,69%)

/ser-voluntaacuterio.html 447(0,60%) 391(0,64%)

/termos-e-condiccedilotildees.html 415(0,56%) 364(0,59%)

/recursos-para-dinamizadores-locais.html 381(0,51%) 277(0,45%)

/quem-jaacute-assinou-o-manifesto-pela-sauacutede-mental.html 374(0,51%) 291(0,47%)

/media.html 371(0,50%) 332(0,54%)

/saber-mais-sobre-o-manifesto-pela-sauacutede-mental.html 317(0,43%) 268(0,44%)

/testemunhos.html 283(0,38%) 240(0,39%)
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Dentro da secção ‘preciso de ajuda’, o separador ‘ajuda urgente’ é o mais procurado. A seguir é
procurada informação sobre o ‘serviço nacional de saúde’ e só depois ‘informação’.

páginas visualizações Visualizações únicas

/preciso-de-ajuda.html 812(1,10%) 599(0,98%)

/serviccedilo-nacional-de-sauacutede.html 726(0,98%) 603(0,98%)

/informaccedilatildeo.html 528(0,71%) 400(0,65%)

/ajuda-urgente.html 938(1,27%) 760(1,24%)

No que toca a quem procura ‘ajuda para uma pessoa próxima’, parece haver mais procura pela
secção de ‘pais ou familiares’ do que as outras, mas a diferença não é muito significativa.

páginas visualizações Visualizações únicas

/uma-pessoa-proacutexima.html 745(1,01%) 496(0,81%)

/pais-ou-familiares.html 141(0,19%) 110(0,18%)

/filhos.html 124(0,17%) 89(0,14%)

/amigos-ou-colegas.html 104(0,14%) 87(0,14%)

Conclusões: O movimento do site aumentou exponencialmente, crescimento
que atribuímos ao sucesso do Kit Básico de Saúde Mental Online. As páginas
com de apresentação da associação (o que fazemos, a equipa e o manifesto
pela saúde mental) têm um número de visualizações muito significativas.
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3.2. Manifesto pela Saúde Mental

Na data de 2021.10.09, 692 pessoas tinham assinado o Manifesto pela Saúde Mental, o que
representa um crescimento de 351% durante o último ano, certamente motivado pelo alcance do
Kit Básico de Saúde Mental online, que apela à assinatura do Manifesto enquanto acção de
cidadania pela saúde mental.

2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

136 assinaturas 197 assinaturas 692 assinaturas

Conclusões: O apelo à assinatura do Manifesto pelo Kit Básico de Saúde
Mental online teve repercussão significativa no número de assinaturas.

3.3. Blog

A equipa da ManifestaMente escreveu 22 artigos sobre temáticas de Saúde Mental, partilhando
as novidades e atividades da associação, mas também divulgando notícias, projetos e
investigação pertinente nesta área:

10 Artigos sobre a ManifestaMente, dos quais destacamos:
↬ Um ano de sucesso do Kit Básico de Saúde Mental, Ana Mina e Beatriz Lourenço

15 Artigos sobre saúde mental, dos quais destacamos:
↬ (Não) Vai ficar tudo bem: Suicídio, (des)informação e (in)acção, Vanessa Florindo
↬ Ser mãe enquanto mulher com doença mental, Patrícia Rico
↬ Os demónios de Simone Biles e porque é tão importante falar deles, Miriam Garrido
↬ Brincar tem lugar na nossa sociedade?, Catarina Esteves

5 Artigos sobre a pandemia:
↬ Saúde mental dos idosos numa pandemia, Ana Catarina Teixeira

2 Artigos com testemunhos pessoais sobre saúde mental, dos quais destacamos:
↬ Não é nada só da minha cabeça!, Irina Rio

Foi aberta a produção de artigos a voluntários, de acordo com as guidelines elaboradas para
esse efeito, o que permitiu aliviar a restante equipa. Durante o corrente ano implementou-se um
novo sistema de gestão da produção de artigos e newsletter, coordenado pela Salomé Martins,
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com revisão científica da Miriam Garrido e revisão editorial da Sara Farinha. A actualização do
site continua ao cargo da Ana Mina com o apoio da Maria Moreno.

Manteve-se o princípio orientador de criar, por mês, um artigo sobre saúde mental e um artigo
sobre a associação. Ao longo deste ano continuamos também a recuperar artigos antigos em
notas pequenas na newsletter, para rentabilizar o trabalho já feito.

Foi evidente em 2021 uma preferência pelos artigos relacionados com a pandemia, assim como
artigos ligados a temas actuais. Os artigos com mais visualizações durante 2021 foram os
seguintes:

artigos visualizações Visualizações únicas

/blog/covid-19-e-saude-mental-perguntas-com-resposta 1 510(2,04%) 1 384(2,25%)

/blog/recursos-para-a-nossa-saude-mental 370(0,50%) 286(0,47%)

/blog/kit-basico-de-saude-mental-da-manifestamente-chega-aos-portuguese
s-na-vespera-do-dia-mundial-da-saude-mental

351(0,47%) 289(0,47%)

/blog/saude-mental-dos-idosos-numa-pandemia 307(0,41%) 269(0,44%)

/blog/ser-mae-enquanto-mulher-com-doenca-mental 288(0,39%) 247(0,40%)

/blog/brincar-tem-lugar-na-nossa-sociedade 239(0,32%) 208(0,34%)

/blog/os-demonios-de-simone-biles-e-porque-e-tao-importante-falar-deles 238(0,32%) 215(0,35%)

/blog/nao-e-nada-so-da-minha-cabeca 228(0,31%) 192(0,31%)

/blog/autocuidados-com-criatividade 216(0,29%) 188(0,31%)

/blog/ferias-saude-mental 207(0,28%) 189(0,31%)

/blog/dia-mundial-da-saude-mental 191(0,26%) 175(0,29%)

/blog/a-arte-como-aliada-da-saude-mental 176(0,24%) 153(0,25%)

/blog/crescer-com-saude-mental 156(0,21%) 137(0,22%)

/blog/como-saber-quem-quero-ser-quando-for-grande 150(0,20%) 132(0,22%)

/blog/suicidio-quando-controlar-nao-e-a-solucao 146(0,20%) 138(0,22%)

/blog/mente-em-desconfinamento 121(0,16%) 92(0,15%)

/blog/adaptacao-do-kit-basico-de-saude-mental-para-as-autarquias 120(0,16%) 106(0,17%)

/blog/um-presente-com-significado 120(0,16%) 102(0,17%)

/blog/reflexoes-da-nossa-presidente-no-segundo-aniversario-da-manifestam
ente

114(0,15%) 93(0,15%)

/blog/um-curso-involuntario-e-intensivo-em-gestao-pandemica-ser-estudant
e-universitario-em-tempos-de-covid19

111(0,15%) 90(0,15%)
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Ao contrário de anos anteriores, nem todos os novos artigos foram divulgados de forma
sistemática nas redes sociais, o que terá condicionado o seu alcance.

As categorias do blog com mais visualizações também evidenciam uma preferência pelos
temas relacionados com a pandemia, sendo que a maioria das categorias parece ser pouco
utilizada:

categorias visualizações Visualizações únicas

/blog 1 440(1,94%) 1 130(1,84%)

/covid-19 119(0,16%) 95(0,15%)

/kit 106(0,14%) 92(0,15%)

/auto-ajuda 102(0,14%) 83(0,14%)

/jovens 53(0,07%) 43(0,07%)

/idosos 49(0,07%) 35(0,06%)

/relaccedilotildees 47(0,06%) 39(0,06%)

/recursos 45(0,06%) 38(0,06%)

/aconteceu 44(0,06%) 38(0,06%)

/suicidio 44(0,06%) 29(0,05%)

/estigma 43(0,06%) 36(0,06%)

/crianccedilas 42(0,06%) 37(0,06%)

/manifestamente 41(0,06%) 30(0,05%)

O blog tem mantido uma produção mensal de artigos regular ao longo dos últimos 3 anos. 2020
registou um aumento significativo de artigos, uma vez que foram introduzidos como ‘artigo’ os
pequenos posts partilhados no facebook, estratégia que se rejeitou em 2021.

2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

25  artigos 71 artigos 22 artigos

Conclusões: Temos continuado a produzir artigos com muita qualidade
científica e interesse dos leitores. Importa assegurar uma divulgação
sistemática de todos os artigos.
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3.4. Newsletter

A mailing list da newsletter conta em 2021.10.09 com 1234 pessoas (o que corresponde a um
aumento de 154% desde o ano passado, provavelmente relacionado com o alcance do kit básico
de saúde mental online). Durante este período 35% a 60% das pessoas que receberam a
newsletter abriram o mail e, dentro deste grupo, 15% a 32% clicaram nos links da newsletter (por
exemplo para aceder aos artigos), valores muito acima das médias para as newsletters na área
da saúde, que são de 22% para taxas de abertura e 2% para cliques . Destacamos como a1

newsletter com melhor desempenho ‘Cuidar da saúde mental - dos jovens aos mais idosos’ (de
2021-02-10 07:00).

As newsletters com maior percentagem de abertura dão-nos pistas sobre a atratividade do tema
da newsletter e da frase formulada para o assunto do mail, e também nos dão pistas sobre as
alturas do ano em que as newsletters têm mais interesse. Sem grande surpresa constatamos
que no período do verão as taxas de abertura são significativamente mais baixas que no inverno,
de Outubro a Maio de um modo geral.

Início da
campanha

Assunto da campanha Msgs.
enviadas

Entregues
(%)

Aberturas
únicas (%)

Cliques
únicos (%)

Melhor
desempe
nho

15-01-21
07:00

Oh não... confinamento outra vez... 863 99,88% 59,86% 27,33%

10-02-21
07:00

Cuidar da saúde mental - dos
jovens aos mais idosos

983 100,00% 55,14% 31,55%

12-05-21
07:00

E a saúde (mental) de quem cuida
de nós?

1233 99,92% 59,25% 22,88%

Pior
desempe
nho

13-11-20
07:00

1 mês de kit, 1010 pessoas. Agora
a Cantar!

744 99,87% 39,97% 30,64%

14-06-21
07:00

Dia Mundial da Criança: Vamos
brincar mais?

1237 100,00% 35,00% 14,55%

09-08-21
07:00

A saúde mental dos estudantes e
dos desportistas

1235 99,92% 37,84% 22,27%

Uma vez aberta a newsletter, o número de cliques obtidos está também relacionado com a
atratividade dos temas e o apelo dos descritivos de cada artigo. O período do ano em que a
newsletter gera mais cliques também corresponde ao inverno, de Outubro a Maio de um modo
geral.

1 https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/ , valores da área da saúde em anexo
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Início da
campanh
a

Assunto da campanha Msgs.
enviadas

Entregue
s (%)

Aberturas
únicas

(%)

Cliques
únicos

(%)

Melhor
desempe
nho

09-10-20
07:00

Chegou o Kit Básico de Saúde Mental
online! Feliz Dia Mundial da Saúde Mental
- e 2º aniversário da ManifestaMente

300 100,00% 40,00% 50,83%

13-11-20
07:00

1 mês de kit, 1010 pessoas. Agora a
Cantar!

744 99,87% 39,97% 30,64%

10-02-2
1 07:00

Cuidar da saúde mental - dos jovens aos
mais idosos

983 100,00% 55,14% 31,55%

Pior
desempe
nho

09-08-21
07:00

A saúde mental dos estudantes e dos
desportistas

1235 99,92% 37,84% 22,27%

13-09-21
18:29

Setembro, mês de Prevenção do Suicídio
e Incentivo à Vida

1234 99,92% 52,64% 22,03%

14-06-21
07:00

Dia Mundial da Criança: Vamos brincar
mais?

1237 100,00% 35,00% 14,55%

Nos últimos 3 anos também se registou um aumento significativo do número de pessoas que
subscrevem a newsletter. A percentagem de aberturas e cliques únicos manteve-se muito acima
da média de outras newsletters de saúde.

2019
(10.10.2018 a 9.10.2019)

2020
(10.10.2019 a 9.10.2020)

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

Número de pessoas na
mailing list

273 797 1234

Aberturas únicas 39,76% a 63,82% 35,35%  a 55,74% 35,00% a 59,86%

Cliques únicos 10,69% a 44,16% 24,24% a 52,83% 14,55% a 31,55%

Conclusões:

A newsletter da ManifestaMente tem um desempenho muito superior à média
de outras newsletters de saúde. Este ano 35,00% a 59,86% das pessoas que
receberam a newsletter abriram o mail (contra 22% de média da industria) e,
dentro deste grupo, 14,55% a 31,55% clicaram nos links da newsletter (contra
2% de média da industria).

Tendo em conta que as newsletter no verão têm taxa de abertura
significativamente inferior, é pertinente reservar os temas mais significativos
para o período de Outubro a Maio.
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3.5. Podcast Manifesta-Te

A 30 de Setembro de 2021 a associação lançava o primeiro episódio do Podcast Manifesta-Te,
um projeto que andava a ser planeado desde o início do ano sob coordenação e criação da
Miriam Garrido. Ao longo dos 11 episódios lançados até Dezembro, contou com a presença de
vários convidados que deixaram o seu testemunho sobre diferentes temas ligados à saúde
mental, que foram desde o ativismo ao sono, à arte e à alimentação. Foram publicados nas
plataformas Anchor, Google Podcasts e Spotify, semanalmente, ao longo de 11 semanas, 11
episódios com cerca de 60 minutos cada. Os seguintes gráficos ilustram alguns dados
estatísticos relativos ao Podcast.

Em primeiro lugar, podemos ver que o Podcast foi reproduzido um total de 1 049 vezes. O
episódios mais ouvido foi o #7 - Saúde Mental e Sono, com o Dr. Gustavo Jesus, reproduzido 229
vezes. No top 3 dos episódios mais ouvidos encontram-se ainda os episódios #5 - Saúde Mental
e Profissão, com o Leonardo Coelho e #1 - A ManifestaMente com a Ana Mina e a Beatriz
Lourenço.
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Os ouvintes têm na sua
maioria entre 28 e 24 anos
de idade (32%), sendo o
segundo escalão etário que
mais ouve o dos 35-44
anos. 77% dos ouvintes são
do género feminino ou
identificam-se como tal,
19% do género masculino e
4% não especificam ou
identificam-se como não
binários.

A grande maioria ouve-nos a partir de Portugal
(93%), mas destaca-se ainda a presença de
ouvintes um pouco por todo o mundo, com
destaque para os Estados Unidos e Brasil.
Esta ampla distribuição dos ouvintes por
diferentes países está provavelmente
relacionada com o episódio #5 mencionado
acima, uma vez que o convidado desse
episódio tem uma conta onde ensina
português a pessoas de outros países que
podem ter chegado ao Manifesta-Te através
da sua partilha. É de referir ainda que a quase
totalidade dos ouvintes acede ao Podcast
através da plataforma Spotify (94%).
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Conclusões:

A criação de um Podcast promovendo a conversa sobre saúde mental, a
partilha de testemunhos e o aumento da literacia pode ser uma forma eficaz e
criativa de chegar a um público mais vasto e aumentar a visibilidade da
associação e dos seus projetos.
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3.6. Redes Sociais

Assumindo a função das redes sociais como ajudar a conduzir as pessoas ao nosso site, para
que possam contactar com os vários conteúdos de saúde mental e eventualmente aprofundar a
sua literacia através do kit Básico de Saúde Mental e outros conteúdos, a rede social mais eficaz
neste momento é claramente o Facebook.

3.6.1. Facebook
A associação manteve a sua presença na rede social Facebook, contudo com uma presença
menos regular e sistemática do que em anos anteriores. Enquanto que no fim de 2020 a página
era actualizada regularmente pela Raquel Correia, no primeiro semestre o facebook foi dominado
pelos assuntos do ‘programa kit básico de saúde mental para as autarquias’, tendo sido
assegurados ‘serviços mínimos’ pela Ana Mina durante esse período. A meio do ano a
responsabilidade da página foi transferida para a Maria Moreno, que passou a gerir a página do
facebook em articulação com o Instagram, gerido pela Miriam Garrido.
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Durante o período a que se refere o relatório foram publicados 65 posts, a página do facebook
ganhou mais 1853 seguidores e passou de um número total de gostos de 1604 para 3371,
representando um crescimento de 110%.

Os posts com maior alcance correspondem às publicações promovidas, no âmbito do Programa
Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias:

Data Post Alcance Interações

07/01/2021
Publicação
promovida do vídeo
com o trailer do kit:
40€

Se há coisa que precisamos para lidar com tudo o que vem aí em
2021, é de Saúde Mental! Como está a vossa? Com o apoio da
Direção-Geral da Saúde reunimos neste curso GRATUITO de
90min a informação essencial que precisamos para cuidarmos da
nossa saúde mental (a minha e a das pessoas à minha volta). Em
www.manifestaMente.org à distância de um click!
#juntospelasaudemental #saudemental

130 827 22 971

27/05/2021
Publicação
promovida do vídeo
de animação da
canção: 65,95€

Em Junho, inspirados pelo dia da criança, voltamos a dedicar-nos
ao desafio de #cantarpelasaudemental. Sabemos que a música
pode levar mais longe qualquer mensagem. E, principalmente para
as crianças, esta pode até ser a melhor maneira de começar a
falar da importância da saúde mental. Juntem-se a nós a partilhar
a música, cantar ou mesmo fazer a vossa versão! Todos os
detalhes em
https://www.manifestamente.org/cantar-pela-sauacutede....
Para os adultos que querem aprender mais sobre saúde mental: o
Kit Básico de Saúde Mental é um curso de 90min online, gratuito,
co-financiado pela @Direção-Geral da Saúde disponível em
www.manifestaMente.org .
#juntospelasaudemental #saudemental

36 562 428

27/05/2020
Publicação
promovida do video
com o trailer do kit:
50€

Chegou o calor, as restrições diminuiram e nós já nos sentimos
melhor! ... ou será que não? Não é preciso uma pandemia para a
nossa saúde mental se ir abaixo, pode acontecer a qualquer
momento, a qualquer um de nós. Está na hora de aprendermos
todos a preservar a nossa saúde mental e a proteger a saúde
mental de quem gostamos.
O Kit Básico de Saúde Mental dá uma ajuda: um curso de 90min
online, gratuito, co-financiado pela Direção-Geral da Saúde
disponível em www.manifestaMente.org .
#juntospelasaudemental #saudemental

28 645 277
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Os posts não promovidos que tiveram maior alcance estão também relacionados com o
Programa Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias e o interesse que o algoritmo do
facebook terá detectado sobre a página da ManifestaMente nessa altura:

Data Post Alcance Interações

2021/01/20 Com outro confinamento à porta, não é só a nossa saúde mental que
precisa de um reforço. A das pessoas de quem gostamos mais,
também. Este mês na ManifestaMente vamos prestar atenção ao nosso
compromisso de oferecer um ombro amigo. Alguém precisa de rever
este capítulo do Kit Básico de Saúde Mental para reavivar a memória?
https://cursos.manifestamente.org/lessons/como-ajudar-outra-pessoa/

9 326 243

2021/02/18 Este mês na ManifestaMente estamos a prestar atenção ao nosso
compromisso de cuidar da nossa própria saúde mental. A saúde Mental
está na base de tudo, precisamos da nossa saúde mental para lidar
com todas as dificuldades que atravessamos, sermos produtivos na
nossa vida, e ajudarmos as pessoas à nossa volta. Estarmos juntos pela
saúde mental de todos nós é também cuidar da minha saúde mental.
Vale a pena recordar o MENTAL no capítulo 5 ou o arroz doce no
capítulo 2 do Kit Básico de Saúde Mental?
https://cursos.manifestamente.org/
Para quem está a precisar de pedir ajuda, temos aqui informação sobre
onde procurar: https://www.manifestamente.org/preciso-de-ajuda.html

4 165 129

2021/02/15 Num testemunho corajoso, a Irina conta-nos sobre os ataques de
pânico que experienciou e o trabalho que levou a cabo para aceitar e
lidar melhor com a sua ansiedade:
https://www.manifestamente.org/blog/nao-e-nada-so-da-minha-cabeca

3 201 73

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 ação, relacionados com o Kit Básico de Saúde
Mental. De futuro, a ManifestaMente deverá continuar a divulgar as suas atividades e mensagem
nesta rede social.
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3.6.2. Instagram
A associação lançou a sua conta na rede social Instagram no dia 9 de Agosto de 2020 e tem sido
desde então gerida pela Miriam Garrido. Ao longo do ano manteve a sua presença através de
publicações regulares de conteúdos relevantes na sua área de intervenção e tendo em conta as
especificidades desta rede social. Durante o período a que se refere o relatório foram publicados
42 posts e a página foi progressivamente crescendo, tendo atingido um total de 1 610
seguidores.

A título de exemplo e para um exercício de comparação, a primeira publicação incluída neste
período obteve 93 gostos, 1 comentário e foi guardada por 10 vezes. A publicação com melhor
performance ao longo do ano foi a de 22 de Janeiro de 2021, intitulada “Fiz o Kit e
comprometi-me  a oferecer um ombro amigo E vocês?”, contabilizando um total de 165 gostos, 5
comentários e tendo sido guardada por 62 vezes. Permitiu alcançar 1562 pessoas, 33% das quais
não seguiam a página (correspondendo a 516 pessoas). Gerou ainda 246 visitas ao perfil e 46
cliques para o site.

É de esperar que este número cresça no próximo ano, uma vez que, depois do período que este
relatório analisa (no final do mês de Outubro) o Instagram passou a disponibilizar para todas as
páginas, independentemente do número de seguidores, a possibilidade de colocar um link direto
para sites a partir das stories, deixando de ser necessário que o seguidor depois e ver a
publicação se dirija ao início da página para aceder a este link. Anteriormente a Outubro de 2021
esta característica estava disponível apenas para páginas com um número de seguidores
superior a 10 000.

As publicações com melhor performance parecem ter sido aquelas cujo conteúdo mencionava o
Kit Básico de Saúde Mental (10/10/2020; 11/10/2020; 29/11/2020; 22/01/2021; 7/02/2021;
17/10/2021).

Destaca-se ainda um vídeo transmitido em direto com o tema: “A importância de brincar” - que
obteve 645 visualizações, 41 gostos, 3 comentários e chegou a 756 contas, 19% das quais não
seguiam a página.

3.6.3. Youtube
A associação lançou o seu canal de Youtube a 10-09-2020, com o vídeo trailer do Kit Básico de
Saúde Mental. Esta plataforma tem sido desde então gerida pela Ana Mina.

Durante o período a que este relatório diz respeito os vídeos da plataforma obtiveram 56 544
visualizações, 25 410 impressões e  uma média de 7,3% de taxa de cliques de impressões. 286
pessoas subscreveram o nosso canal, perfazendo um total de 302 seguidores.
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O canal do youtube da ManifestaMente conta com 3 vídeos públicos, que durante este período
tiveram o seguinte desempenho:

Durante o período a que diz respeito o
relatório actualmente

vídeos visualizações impressões2
Taxa de cliques
de impressões3

Visualizações
totais likes

Trailer do kit básico de saúde mental
Publicado a 2020.10.09

9 796 15 468 2,4% 11 812 0

Vídeo animado da canção
Publicado a 2020.11.13

3 818 8 063 15,9% 4 923 125

Teaser kit básico de saúde mental
Publicado a 2020.09.10

449 1 345 11,7% 505 0

O canal do youtube aloja também os vídeos do kit básico de saúde mental online, que estão
disponíveis apenas a partir da zona do utilizador do site da ManifestaMente, mas cujas métricas
são também monitoradas pelo youtube:

vídeos visualizações

Capítulo 2: Saúde Mental 5 230

Capítulo 6: Como Ajudar Outra Pessoa 5 189

Capítulo 1: Apresentação 5 128

Capítulo 3: Sinais de Alerta 4 068

Capítulo 4: Doença Mental 3 831

Capítulo 5: Como Ajudar-me 3 498

Capítulo 9: Cidadania pela Saúde Mental 3 138

Capítulo 8: COVID-19 e Saúde Mental 3 112

Capítulo 7: ajuda especializada 3 051

Capítulo 10: Encerramento 2 922

Capítulo 11: Making Of // Bloopers 2 769

3 Taxa de cliques de impressões - frequência com que os visitantes viram um vídeo após verem uma impressão. De acordo com o
youtube 50% dos canais têm taxas entre 2 e 10%

2 Impressões - nº de vezes que o vídeo foi apresentado aos visitantes do youtube
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A distribuição irregular das visualizações nos vários capítulos permite identificar que os capítulos
‘6: Como Ajudar Outra Pessoa’ e ‘Capítulo 2: Saúde Mental’ suscitam mais interesse e repetições
de visualizações, assim como, em menor escala, os capítulos ‘9: Cidadania pela Saúde Mental’ e
‘8: COVID-19 e Saúde Mental’.

Durante o período que corresponde a este relatório o vídeo da Sessão de grupo foi visto 166
vezes.

Disponíveis dentro da zona do utilizador desde Março de 2021 podem também encontrar-se
respostas às perguntas de quem viu o kit. Estes vídeos tiverem visualizações muito fracas,
mesmo depois de terem sido mudados para a homepage da zona do utilizador em Junho de
2021.

vídeos visualizações

Não consigo obter o meu certificado 10

Quero evitar tomar medicação 9

Que outros tratamentos podem ajudar? 7

Como recuperar do fim de um casamento de 29
anos?

7

Acabámos de receber o diagnóstico de demência 7

De que devíamos estar a falar? 6

Como sei se já estou ‘livre’ da doença? 6

Não tenho médico de família! E agora? 6

O MENTAL ajuda se eu já tiver uma doença mental? 5

Que acontece se eu parar de repente a medicação
psiquiátrica?

5

O meu tio parece sofrer de alucinações e afirma não
as ter

4

Em 360 visualizações foi solicitada a utilização das legendas automáticas do youtube. Não
conseguimos perceber em que vídeos as legendas foram solicitadas.

A plataforma do youtube têm também sido utilizada pela ManifestaMente para uso interno, por
exemplo registar tutoriais de passagem de tarefas (como funcionar com o weebly, e-goi,
wordpress, etc).
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3.6.4. LinkedIn
Mantém-se a conta da ManifestaMente no LinkedIn, que serve apenas como ‘cartão de visita’ da
associação dentro desta rede social, não tendo sido, até à data, divulgada publicamente, nem
utilizada para publicação de posts. Ainda assim conta já com 407 seguidores, tendo desde
1.1.2021 a 9.10.2021 registado um pico de 470 visitantes em Fevereiro e um mínimo de 34
visitantes em Maio. Neste momento não há ninguém alocado à gestão desta rede social.

Conclusões:

A presença da ManifestaMente nas redes sociais tem crescido
progressivamente, mostrando-se uma ferramenta útil para chegar a um público
mais amplo e para aumentar o fluxo de visitas ao site.

O Facebook mantém-se a rede social que mais tráfico conduz ao site.

Pretende de futuro voltar a estabelecer a divulgação sistemática de todos os
conteúdos da ManifestaMente no Facebook e Instagram.

O nosso impacto dentro do Linkedin parece ter grande potencial para crescer,
uma vez que tem gerado interesse e seguidores com zero investimento da
nossa parte.
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3.7. 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 e do
Porgrama de Capacitação de Dinamizadores Locais, a ManifestaMente esteve presente em
diversos orgãos da comunicação social:

● O lançamento do Kit Básico de Saúde Mental (em Outubro de 2020) foi divulgado em pelo
menos 26 meios de comunicação social, nomeadamente: Expresso, TSF, ECO, Público,
Observador, Visão, Jornali, SIC notícias, RTP notícias, Correio da Manhã.

● A seguir ao lançamento (entre 1.11.2020 e 31.5.2021) o Kit Básico de Saúde Mental foi
divulgado em pelo menos 7 meios de comunicação social, nomeadamente: SIC e SIC
Notícias e RTP2 .

● Foram feitas pelo menos 15 publicações na comunicação social mencionando o
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais (entre 14.01.2021 e 31.5.2021),
nomeadamente: Jornal i, Saúde+, Dignus, TVI24, Canal Alentejo, Head Topics, Lisboa, TSF.

Conclusões:

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 Lobo), para nos pôr em contacto com jornalistas
potencialmente interessados na nossa equipa.
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3.8. 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:

● A Ana Mina esteve no XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde
Mental a falar do Kit Básico de Saúde Mental e do Programa de Capacitação de
Dinamizadores Locais nas Autarquias. 30.10.2020.

● O FatorC convidou a Ana Mina para participar na Sessão de Matching ao vivo no
Facebook sobre o tema Saúde Mental, onde se partilharam conhecimentos e experiências
sobre iniciativas de empreendedorismo em saúde mental. Com moderação de Ricardo
Baptista Leite, médico, deputado e Coordenador Científico na Universidade Católica,
estiveram também à conversa Ricardo Caldeira, Chefe da Divisão de Promoção da Saúde
na Câmara Municipal de Cascais e José Simões, fundador do Zenklub. 09.04.2021

● A Débora Miranda e a Miriam Garrido estiveram à conversa com a agência de
comunicação Goweb neste podcast e falaram sobre a história da associação, do
manifesto e do kit básico de saúde mental. Falaram ainda sobre vários temas de saúde
mental, como a diferença entre a saúde mental e a doença mental, entre o psiquiatra e o
psicólogo, entre a tristeza e a depressão, entre o antidepressivo e o calmante, sobre
ataques de pânico e sobre pedir ajuda, com alguns testemunhos pessoais. 13.04.2021

● A Ana Mina apresentou o Kit Básico de Saúde Mental na 9ª edição da iniciativa Ideias
Cruzadas do GRACE, onde estiveram também presentes a Encontrar+se com o projecto
Mind at Work e a Fundação São João de Deus com o projecto Mentalizar. Esta foi uma
iniciativa aberta apenas aos associados do GRACE e respectivos convidados.

● A Beatriz Lourenço esteve no dia 27 de Outubro de 2021 na Conferência Anual da
Plataforma Saúde em Diálogo, que decorreu sob o tema 'Direito à Saúde: uma
responsabilidade partilhada, um compromisso de todos'. A ManifestaMente integrou o
Painel II 'Saúde Mental: uma prioridade para a próxima década', a intervenção da Beatriz
Lourenço está disponível a partir do momento 05:19:38 e novamente 06:00:37.

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

Durante 2020 e 2021 verificaram-se várias entradas e saídas de elementos da equipa, o que
dificultou significativamente a gestão de tarefas correntes e das iniciativas em curso.

4.1. Direcção

Em meados de 2020 a Raquel Correia comunicou a intenção de se desvincular da direcção e
respectivas funções na associação. Assim sendo planeou-se propôr na Assembleia Geral a
conclusão do actual mandato de corpos sociais no fim de 2021, assim como apresentação de
nova equipa para um segundo mandato. Durante 2021 mantiveram-se na direcção a Ana Mina e a
Beatriz Lourenço, a Raquel assumiu uma posição de retaguarda, tendo a Miriam Garrido e a
Salomé Martins oferecido um precioso contributo em várias tarefas da direcção.

Durante 2021 a direcção concentrou-se na avaliação das necessidades, forças e fraquezas da
equipa, de forma a avaliar a sustentabilidade futura da associação e reforçar alicerces ao nível
dos recursos humanos.

Em Julho organizou-se um processo de Dragon Dreaming facilitado pelo José Soutelinho, que
ofereceu à ManifestaMente a sua experiência em consultoria e metodologias colaborativas.
Durante o decurso de um dia a equipa refletiu em conjunto sobre as visões individuais sobre a
associação, com vista a encontrar uma visão conjunta. Este processo foi bastante útil para
clarificar a posição e expectativas dos vários elementos presentes (Ana Mina, Beatriz Lourenço,
Miriam Garrido, Ana Lobo e Marta Silva).

Durante o resto do ano continuou-se o processo de inquirição e reflexão para identificar quais os
membros da equipa que estariam motivados para se empenharam durante os três anos do
segundo mandato.

4.2. Assembleia Geral

Em meados de 2020 a Débora Miranda comunicou a intenção de se desvincular das suas
funções na Assembleia Geral e demais responsabilidades na associação, designadamente o
Conselho Consultivo e grupo de comunicação. Assim sendo planeou-se propôr na Assembleia
Geral a conclusão do actual mandato de corpos sociais no fim de 2021, assim como
apresentação de nova equipa para um segundo mandato.
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4.3. Fiscal único

Em 2021 a Carlota Simões Raposo manteve as suas funções, e preciosas revisões, como fiscal
único.

4.4. Conselho consultivo

Manifestaram intenção de se desvincular do conselho consultivo a Débora Miranda e o Marco
Gonçalves, e a Ana Sanches não devolve o nosso contacto há mais de um ano. Assim sendo, a
direcção dedicou-se também a procurar elementos para substituir as pessoas que pretendem
sair, assim como preencher os lugares relativos às disciplinas que ainda não estavam
representadas.

4.5. Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias

Em meados de 2020 a Belina Duarte comunicou intenção de se desvincular da equipa de
recursos humanos alocada ao programa, pelo que foi negociada uma redução de horas, de forma
a permitir manter o compromisso assumido com a DGS.

4.6. Voluntários

Por volta de abril foram fechadas as inscrições dos voluntários, tendo-se recebido 130 inscrições
até esse momento. Foi realizada uma reunião geral em 2020.10.06 para a qual se convocaram
todos os inscritos até à data. Depois disso a Salomé Martins convocou a maioria dos inscritos
para entrevistas individuais, com vista a fazer o acolhimento inicial e perceber qual o interesse e
perfil de cada voluntário.

No fim do processo das entrevistas a Salomé selecionou 20 voluntários que se destacaram pela
motivação e afinidade com os valores da ManifestaMente, 10 voluntários com formação em
saúde, e 10 voluntários de outras áreas profissionais, que foram convidados a integrar os
‘estágios de verão’. Esta iniciativa, conduzida pela Ana Mina, decorreu ao longo de 4 sessões em
Maio e Junho para cada grupo, onde se abordaram as expectativas e necessidades individuais, e
se desenvolveram pequenas tarefas de acordo com os interesses das pessoas. Integraram o
grupo dos leigos a Andreia Pinheiro, a Margarida Rodrigues, Carolina Martins e a Carla Cardeira. O
grupo dos profissionais incluiu a Maria Moreno, a Marta Silva, a Ana Ferreira e a Patrícia Rico.

Fomos também contactadas pela Muriel Silva da Agência de comunicação Go-Web que ofereceu
os seus serviços gratuitamente para apoiar a ManifestaMente. Foram realizadas reuniões em
fevereiro e Março (onde estiveram presentes a Débora, Salomé, Miriam e Mina), tendo a agência
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oferecido várias sugestões para a optimização das nossas redes sociais e rentabilização dos
conteúdos.

A Ana Lobo, que esteve a estudar na pós-graduação em ‘Gestão da Sustentabilidade’, convidou a
ManifestaMente a ser avaliada como estudo de caso no âmbito da disciplina de
Responsabilidade Social e Corporativa, um trabalho de grupo com a Joana Duarte e a Andrea
Soares. Juntas fizeram uma análise aprofundada do funcionamento da ManifestaMente, tendo
produzido várias recomendações muito pertinentes para a eficácia e sustentabilidade da
associação.

Recebemos também o apoio do Ricardo Oitaven da Open Solutions ao nível informático, que
resolveu problemas ao nível do funcionamento do mail da associação, e identificou a causa dos
problemas no registo dos utilizadores da zona de utilizador.

4.7. Sócios-fundadores

Recebemos da Belina Duarte o pedido de exoneração do seu vínculo à associação.

Conclusões:

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.

É fundamental continuar a captar novos colaboradores e voluntários para o
enriquecimento da equipa da ManifestaMente.
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5. Parcerias

Ao longo do período a que este relatório se refere, a ManifestaMente continuou a indicar no site
como parceiros formais as seguintes instituições: Direção Geral de Saúde e Programa Nacional
de Saúde Mental, ARS Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo, ARS Algarve, Campanha Nacional de
Prevenção do Suicídio e Campanha Depressão Sem Rodeios.

Contudo a maioria destas parcerias é simbólica actualmente, sendo que falta reconhecer e
formalizar a parcerias com outras instituições que têm e tiveram contributos importantes para a
associação, nomeadamente: a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, a Fundação Calouste
Gulbenkian, a Escola Nacional de Saúde Pública, a Open Solutions.

A Beatriz Lourenço também foi convidada a oferecer um parecer científico em nome da
ManifestaMente para alguns projectos, designadamente: o questionário “Impacto do surto a
Covid-19 na saúde mental” e a Campanha Depressão Sem Rodeios.

Conclusões:

O estabelecimento de parcerias é uma estratégia essencial para a diminuição
dos custos da ManifestaMente, sendo de particular importância estabelecer
parcerias com entidades afins aos nossos valores.
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6. Desempenho Financeiro

6.1.   Gestão orçamental

Foi mantido o contrato com a empresa de contabilidade A2S para assegurar a contabilidade
organizada da ManifestaMente, cuja figura de contacto se mantém o Dr Rui Pires.

6.1.1. Despesas Correntes

Durante 2021 as despesas correntes da associação não foram asseguradas, tendo-se registado
um saldo negativo de -423.33€. Foram recebidos 108.00€ em quotas dos sócios e 306.00€ em
donativos, sendo que as despesas perfizeram 837.33€, onde se destacam 456.60€ para os
serviços de contabilidade da A2S e 233.24€ de uma cobrança indevida das Finanças (ver 6.2.)

6.1.2. Programa Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias

A reformulação do programa e substituição das iniciativas presenciais por respostas digitais
implicou uma reorganização financeira global, com inclusão de novos itens orçamentais não
previstos inicialmente. O orçamento resultante foi cumprido sem derrapagens, de acordo com o
que está descrito no relatório de contas em anexo.

É com grande satisfação que constatamos que o impacto do programa aumentou
significativamente para além do esperado inicialmente, o que acarretou melhorias importantes ao
nível do custo/benefício do programa.

Assim sendo, se contabilizarmos como beneficiários do programa, numa perspectiva
conservadora (apenas as pessoas que concluíram o Kit Básico de Saúde Mental, N 3506
pessoas), o custo por pessoa do programa fica em 10.72€ por beneficiário. Se, numa perspectiva
mais realista, contabilizarmos a totalidade de pessoas que tiveram acesso ao Kit Básico de
Saúde Mental (mesmo que não o tenham concluído o curso), assim como as pessoas que
participaram nas iniciativas desenvolvidas pelos dinamizadores locais até à data (15499
pessoas), o custo por pessoa do programa fica em 2.43€ por beneficiário.
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Importa ainda sublinhar que o Kit Básico de Saúde Mental mantém-se disponível online e de
forma gratuita, sendo assim previsível que ao longo do tempo o investimento realizado na sua
concepção se torne marginal comparativamente com o seu potencial alcance.

Conclusões:

A autonomia financeira da ManifestaMente ainda não foi alcançada, sendo um
dos objectivos para 2021. Planeia-se explorar outras avenidas de rendimento
nomeadamente a candidatura a prémios na área da saúde mental.

6.2. Responsabilidades Fiscais

A A2S entregou a declaração de substituição relativa ao IRC de 2019 e assumiu a
responsabilidade pelo atraso pagando a multa. A declaração relativa ao IRC de 2020 foi entregue
dentro do prazo, com a informação correcta, não sendo devido nenhum pagamento pela
ManifestaMente.

Foram realizados pagamentos à Autoridade Tributária relativos a IRS retido no âmbito das
remunerações aos recursos humanos, no âmbito do Programa Kit Básico de Saúde Mental para
as autarquias co-financiado pela DGS. Uma das pessoas passou um recibo com um valor errado
que foi anulado e substituido - contudo a dívida relativa ao IRS retido desse recibo manteve activa
no site das finanças, pelo que durante alguns meses trocamos comunicações com a Autoridade
Tributária para regularizar a situação, com a ajuda da A2S. Durante o processo a Autoridade
Tributária chegou a aplicar coimas à Associação que posteriormente retirou, mediante os
esclarecimentos. De acordo com as recomendações da A2S optámos por pagar o valor de IRS
retido relativo ao recibo cancelado e aguardamos ainda a devolução desse pagamento pela
Autoridade Tributária à ManifestaMente durante o ano de 2022.
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7. Novos projetos

Durante o perído a que diz respeito este relatório foram feitas várias explorações relativas a
possibilidades de novos projectos, que continuam em estudo e/ou fase de arranque,
designadamente:

● Priviloc: o Programa de Capacitação de Dinamizadores foi repensado para poder ser
contratado por empresas, autarquias e ONGs, como fonte de rendimento para a
associação. Foram notificadas por email todas as entidades que haviam manifestado
interesse, sem retorno até à data.

● Federação Portuguesa de Futebol: no âmbito do protocolo que será assinado entre a
Federação e o Programa Nacional de Saúde Mental, fomos convidadas a apresentar os
serviços da ManifestaMente. Estamos a aguardar o feedback da Federação relativamente
aos próximos passos

● Kit Básico de Saúde Mental para crianças: um projecto de estimação da Ana Mina, que
começou a explorar possibilidades para a concretização desta ideia.
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8. Anexos

8.1. Site

8.1.1. Idade do Utilizador do site

8.1.1.a. Comportamento das várias faixas etárias
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8.1.1.b. Idades das mulheres que vêm o site

8.1.1.c. Idades dos homens que vêm o site
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8.1.2 Comportamento do utilizador do site

8.1.2.a. Fluxo de utilizadores

8.1.2.b Visualizações de página
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8.2. Newsletter

8.2.1. Métricas da Newsletter da ManifestaMente

Início da
campanha Assunto da campanha

Msgs.
enviadas

Boun
ces

Aberturas
(%)

Remoç
ões

Abertur
as
únicas

Aberturas
únicas (%)

Cliques
únicos

Cliques
únicos
(%)

13-11-18 09:53 Primeira Newsletter 80 0 276,25% 0 62 77,50% 22 35,48%

13-12-18 00:08 Novidades Natalícias 150 0 168,00% 0 86 57,33% 27 31,40%

16-01-19 14:50 Arrancar o Ano em Grande 156 0 161,54% 0 77 49,36% 34 44,16%

14-02-19 23:20 Namorar, não namorar e a Saúde Mental 184 0 126,63% 0 83 45,11% 22 26,51%

18-03-19 12:45 Dia do Pai com Saúde Mental 199 0 192,46% 0 127 63,82% 42 33,07%

16-04-19 17:45 Revoluções silenciosas dos tempos modernos 243 1 174,79% 1 113 46,69% 39 34,51%

14-05-19 22:35 Mães, crianças e jovens, Todas as vozes contam 247 0 108,91% 0 100 40,49% 28 28,00%

11-06-19 08:00 Santos Populares com Saúde Mental 249 0 153,41% 0 109 43,78% 28 25,69%

18-07-19 08:35 Férias & Saúde Mental 196 0 176,53% 2 91 46,43% 37 40,66%

23-09-19 16:35 Regressar das férias 254 0 128,35% 4 101 39,76% 34 33,66%
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14-10-19 21:13 Mais um ano de Saúde Mental 257 0 144,36% 0 106 41,25% 28 26,42%

12-11-19 09:00 Crianças com Saúde Mental 264 0 169,70% 2 139 52,65% 33 23,74%

12-11-19 13:47 Crianças com Saúde Mental: PS 263 0 152,47% 0 159 60,46% 17 10,69%

20-12-19 07:00 Adoramos a nossa (aliás vossa!) prenda de Natal 273 0 172,89% 0 111 40,66% 46 41,44%

13-01-20 07:00 Por um ano novo com muita saúde (mental) 284 0 166,20% 1 147 51,76% 56 38,10%

21-02-20 07:00 Juntem-se a nós 289 1 132,29% 1 129 44,79% 46 35,66%

12-03-20 07:00 Saúde Mental em tempo de vírus 288 0 220,14% 0 159 55,21% 84 52,83%

08-04-20 07:00 Precisamos saber como estão! 288 0 219,79% 0 155 53,82% 71 45,81%

13-05-20 14:32 Liberdades 297 1 177,36% 0 165 55,74% 53 32,12%

16-06-20 07:00 Gratuito e agora online, o Kit Básico de Saúde
Mental chegará a todos

298 0 197,99% 0 159 53,36% 71 44,65%

16-07-20 07:00 suicídio, COVID-19 e férias 298 0 148,66% 1 134 44,97% 69 51,49%

14-08-20 07:00 Este verão, lembramos a epidemia oculta e a
polémica capa da Vogue

297 0 111,11% 0 105 35,35% 36 34,29%

10-09-20 16:36 Prevenir o Suicídio: Setembro é o mês para Falar
e Fazer

299 0 151,51% 0 152 50,84% 44 28,95%

09-10-20 07:00 Chegou o Kit Básico de Saúde Mental online!
Feliz Dia Mundial da Saúde Mental - e 2º
aniversário da ManifestaMente

300 0 227,00% 1 120 40,00% 61 50,83%

13-11-20 07:00 1 mês de kit, 1010 pessoas. Agora a Cantar! 744 1 132,17% 0 297 39,97% 91 30,64%

16-12-20 15:11 Um presente com significado 797 1 170,35% 3 429 53,89% 104 24,24%

15-01-21 07:00 Oh não... confinamento outra vez... 863 1 228,42% 1 516 59,86% 141 27,33%

10-02-21 07:00 Cuidar da saúde mental - dos jovens aos mais
idosos

983 0 215,36% 1 542 55,14% 171 31,55%

20-03-21 07:00 Confinamento, um ano depois 1187 0 143,47% 2 595 50,13% 149 25,04%

15-04-21 07:00 Trazer arte à nossa mente e ser mãe com
doença mental

1213 1 121,78% 3 544 44,88% 135 24,82%

12-05-21 07:00 E a saúde (mental) de quem cuida de nós? 1233 1 173,86% 4 730 59,25% 167 22,88%

14-06-21 07:00 Dia Mundial da Criança: Vamos brincar mais? 1237 0 87,47% 1 433 35,00% 63 14,55%

13-07-21 07:00 Aproveitamos as férias de Verão para cuidar de
nós e do nosso futuro?

1238 1 122,39% 2 501 40,50% 133 26,55%

09-08-21 07:00 A saúde mental dos estudantes e dos
desportistas

1235 1 106,48% 2 467 37,84% 104 22,27%

13-09-21 18:29 Setembro, mês de Prevenção do Suicídio e
Incentivo à Vida

1234 1 153,93% 3 649 52,64% 143 22,03%

10-10-21 07:00 Um ano de Kit de Saúde Mental. Que sucesso? 1234 1 155,31% 2 617 50,04% 172 27,88%

11-11-21 07:00 A Saúde Mental em Comunidade: Realidades e
Ficções

1235 2 115,73% 2 528 42,82% 89 16,86%

14-12-21 07:00 Reflectir, Contribuir, Dinamizar e sobreviver à
época de festas

1234 2 111,36% 2 515 41,80% 111 21,55%
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8.2.2. Médias da industria para newsletters da saúde

Industry
Average Open

Rate
Average Click

Rate Hard Bounce Soft Bounce
Unsubscribe

Rate

Medical, Dental,
and Healthcare

21.72% 2.49% 0.51% 0.63% 0.28%

Fonte: https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/

8.3. Youtube

8.3.1. Pessoas que vêm os nossos vídeos no youtube

8.3.1.a Vídeos com mais visualizações
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8.3.1.b. Origem do tráfico para o youtube

8.3.1.c. Origem das pessoas que vêm os vídeos
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8.3.1.d. Idades das pessoas que vêm os vídeos

8.3.1.f. género das pessoas que vêm os vídeos

8.3.1.g. dispositivo onde são vistos os videos
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8.3.1.h. Utilização de legendas pelas pessoas que vêm os vídeos

8.3.2. Os nossos subscritores no youtube

8.3.2.a. Distribuição das visualizações

8.3.2.b. Origem dos subscritores
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