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0. Resumo

O ano de 2022 (de 10 de Outubro de 2021 a 9 de Outubro de 2022) correspondeu a mais
uma etapa de crescimento da associação, reflectindo-se no maior alcance do Kit Básico de
Saúde Mental, presença na comunicação social e crescimento dos utilizadores do site e dos
seguidores das redes sociais. O ano a que se refere este relatório trouxe parcerias que permitiram
dar início a novos projetos e ideias, mas também desenvolver e otimizar projetos que fazem parte
do ADN da ManifestaMente: optimização do Kit Básico de Saúde Mental, em termos de
acessibilidade e funcionamento informático da plataforma, e a realização de uma 2ªedição
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais para as autarquias.

O Kit Básico de Saúde Mental para Crianças é um dos grandes projetos abraçados pela
ManifestaMente, com o apoio monetário excecional da Fundação Calouste Gulbenkian que
premiou doze organizações cuja ação se destacou durante a pandemia.

Enquanto este projecto prossegue dentro dos prazos previstos, foi criada durante o
período de tempo ao qual se refere este relatório a versão do Kit Básico de Saúde Mental em
Língua Gestual Portuguesa. Este trabalho vem possibilitar o acesso à informação sobre saúde
mental pela comunidade surda e foi desenvolvido com a colaboração da Mariana Couto e do
Ângelo Bártolo.

A direção, durante o ano de 2022, deu início ao processo de candidatura ao Estatuto de
Utilidade Pública, com vista a uma maior sustentabilidade, nomeadamente pela via da
consignação do IRS de cidadãos. A equipa reuniu toda a documentação necessária e redigiu um
relatório que será submetido até ao final de 2022. Para além disso, foi elaborado o regulamento
interno da associação.
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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, 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.

Apostámos também na expansão estratégica da população alvo da ManifestaMente, que
desde o início esteve focada principalmente na faixa etária dos 25 aos 45 anos, e veio este ano
veio a incluir as crianças dos 5 aos 7/8 anos abrangidas pelo Kit Crianças e os jovens dos 18 aos
25 que vão ser abrangidos pela edição universitária do Programa de Capacitação de
Dinamizadores Locais.
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2. Projectos desenvolvidos

2.1. Kit Básico de Saúde Mental Online

Disponível desde outubro de 2020, o Kit Básico de Saúde Mental é um
minicurso online, gratuito e em língua portuguesa. O Kit está disponível a
nível nacional e é dirigido à população geral adulta (sem formação em
saúde), tendo elevada adesão dos 20 aos 50 anos.

Durante o período a que respeita este relatório foram realizadas as seguintes atividades:
a) revisão da zona de utilizador que aloja o curso;
b) criação de legendas em português para o Kit Básico de Saúde Mental;
c) lançamento de nova campanha de divulgação.

O levantamento das necessidades da plataforma teve início em abril de 2022, e até julho
procedemos ao planeamento da reestruturação da zona de utilizador (onde está alojado o Kit
Básico de Saúde Mental) e à revisão dos questionários de avaliação de expectativas e impacto.
Apostámos na contratação da empresa Open Solutions em vez da empresa anterior que, por
valorizar a causa da saúde mental, se disponibilizou a apoiar a associação, mesmo para além do
orçamento disponível. Em agosto a equipa de programação começou a reestruturar e corrigir os
erros da zona de utilizador, tendo sido superadas as dificuldades de registo na plataforma
verbalizadas por vários utilizadores, assim como resolvidos problemas estruturais que não
tinham ficado a funcionar.

As legendas automáticas do youtube foram revistas para garantir que a tradução é
rigorosa, e foram disponibilizadas nos vídeos para quem aceder a essa opção.

Em agosto de 2022 encontrava-se em preparação a nova campanha de divulgação do Kit
Básico de Saúde Mental, que incluiu a criação de um novo trailer que destaca o alcance e
reconhecimento do Kit. No dia internacional da saúde mental, 10 de outubro, foi lançada a nova
campanha de divulgação do Kit Básico de Saúde Mental nas redes sociais, que conduz o público
para a zona de utilizador renovada.

Entre 10 de outubro de 2021 e 9 de outubro de 2022 inscreveram-se 2749 pessoas.
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2.2 Kit Básico de Saúde Mental em Língua Gestual Portuguesa

Disponível a partir de Novembro de 2022, o Kit Básico de Saúde Mental
em Língua gestual Portuguesa é um minicurso online, gratuito, disponível
em língua gestual portuguesa e falado em língua portuguesa. O Kit está
disponível a nível nacional e é dirigido à população adulta Surda (sem
formação em saúde).

Com objetivo de melhorar a acessibilidade do kit, em Março de 2022 começámos a
preparar a adaptação do kit Básico de Saúde Mental para Língua Gestual Portuguesa, com o
apoio da médica surda Mariana Couto e do técnico de audiovisual Ângelo Bártolo. A criação
deste projeto envolveu uma fase inicial de preparação e de revisão da literatura acerca da saúde
mental da população Surda, tendo-se constatado que a evidência relativa aos Surdos em
Portugal é escassa. Seguidamente, delineou-se que o projeto consistiria numa adaptação do Kit e
não numa mera tradução do mesmo, ou seja, que a versão em Língua Gestual Portuguesa iria ao
encontro dos recursos e das referências que melhor se adequam à comunidade Surda. Ficou
ainda decidido que seria importante realizar um questionário antes e após o Kit, com objetivo de
começar a colmatar o reduzido número de dados disponíveis em Portugal, para além da
avaliação do impacto do kit.

Em agosto de 2022 iniciaram-se as filmagens do Kit em Língua Gestual Portuguesa, bem
como a preparação da nossa plataforma informática para receber o curso. Ficou também
estabelecida a estrutura e as questões dos questionários a aplicar, que foram gravadas em vídeo
em língua gestual, de forma a que toda a informação esteja efetivamente acessível.

Para o lançamento previsto para 15 de novembro foi preparado um trailer especialmente
dirigido à população Surda. A extensa campanha de divulgação incluíu um comunicado de
imprensa e a articulação com a comunicação social, artigos temáticos no blog, posts nas redes
sociais e a divulgação paga nas plataformas facebook e instagram.
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2.3. Kit Básico de Saúde Mental para Crianças

Disponível a partir de setembro/outubro de 2023, o Kit Básico de Saúde
Mental para Crianças é uma ferramenta online com histórias lúdicas e
pedagógicas em vídeo para crianças, criadas para educar sobre temas
específicos de saúde mental, com ferramentas auxiliares para pais e
professores.

Como estratégia central estão a ser construídas 5 histórias de 9 min em animação, com
aparência lúdica e de entretenimento dos ‘desenhos animados’ comuns, construídos pela equipa
artística de forma a serem apelativos para crianças (e adultos), ao mesmo tempo que veiculam,
num formato adequado à faixa etária, as mensagens-chave identificadas pela equipa científica.
Pretende-se assim abordar conceitos básicos sobre saúde mental e estimular o desenvolvimento
de competências sócio-emocionais adaptativas em crianças dos 5 aos 7/ 8 anos.

Durante o ano de 2022 foram realizadas diversas atividades:
a) revisão bibliográfica e levantamento de necessidades;
b) ideação científica em colaboração com a equipa artística,
c) elaboração da proposta artística geral.

Entre fevereiro e maio de 2022 estivemos dedicados à ideação científica do programa:
revisão bibliográfica relativamente à saúde mental da criança e situação em Portugal,
levantamento de boas práticas e articulação com outras associações dedicadas à promoção da
saúde mental. Para levantamento de necessidades e avaliação da pertinência da ideia inicial,
organizámos um focus group com pais e cuidadores de crianças dos 5 aos 8 anos e outro com
educadores de infância e professores de 1º ciclo. Recolhemos ainda 164 opiniões de pais,
educadores e professores, através de um questionário anónimo difundido nas redes sociais.

Depois dos levantamentos iniciais começámos a discussão das opções estratégicas em
reuniões conjuntas da equipa científica e equipa artística, para definição de: faixa etária definitiva,
temas relevantes a abordar e mensagens associadas a cada tema, e estratégias a adoptar para
cativar a atenção das crianças. Este trabalho revelou-se uma ‘negociação’ artístico-científica
muito enriquecedora.

Como tema para cada um dos 5 episódios elegeu-se:
a) função das emoções;
b) dificuldades de aprendizagem;
c) bullying e pressão de pares;
d) como lidar com a existência de uma pessoa com doença na família (tema que
sobressaiu no questionário de levantamento de necessidades como preocupação
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significativa dos pais);
e) como lidar com as coisas difíceis no mundo (para dar resposta às preocupações com
a pandemia e a guerra que sobressaíram no questionário).

Como valores que atravessam transversalmente as várias histórias apostámos em:
respeito, normalização e valorização da diversidade; disrupção dos tradicionais papéis de género;
a importância de pedir ajuda; e claro, compreensão do conceito de saúde mental num registo
adequado à faixa etária e desestigmatização dos problemas de saúde mental.

Neste momento, realizámos também um focus group em sala de aula, com as crianças
do primeiro ano de escolaridade da Escola Básica 1 Sá Miranda em Oeiras, para avaliar a
resposta das crianças aos temas em consideração, sua perspectiva e necessidades expressas.
Durante este período a equipa artística mobilizou também a sua rede de contactos para criar
uma letra e música que servirá de genérico para os episódios e ilustrará a mnemónica criada para
lembrar as crianças das estratégias de autocuidado que podem pôr em prática.

Em abril levámos a cabo uma campanha de crowdfunding para tentar aumentar o
orçamento disponível para a animação, que ficou aquém do nosso objectivo: foram doados 110€,
dos quais recebemos 99,93€, tendo os restantes 10,07€ sido cativados pela plataforma
GoFundMe como comissão de serviço.

Em julho ficou definida a proposta artística geral: as linhas gerais das histórias em
animação (AnimadaMente) e a caracterização das personagens. As histórias foram concebidas
de forma muito criativa pela equipa artística, que integrou com muita sensibilidade as várias
preocupações da equipa científica. Desde então os argumentistas da equipa artística têm estado
a trabalhar na escrita dos guiões, o animador está responsável pelo planeamento estratégico
detalhado com base na proposta artística geral e a equipa científica tem-se dedicado a reunir os
conteúdos das recomendações para pais, educadores de infância e professores de 1º ciclo.
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2.4.  Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais - 2ª
edição

Com uma 1ªedição tendo lugar em 2020-2021, o Programa de
Capacitação de Dinamizadores Locais é uma iniciativa de ensino à
distância que pretende capacitar os trabalhadores e parceiros de
diversas autarquias (com ou sem formação em saúde) a melhorar a
saúde mental das suas comunidades, recorrendo a conteúdos de
empoderamento dos protagonistas locais, através de estratégias de
parceria e networking.

Desde abril de 2022 temos procedido à reavaliação da 1ª edição do Programa de
Capacitação de Dinamizadores Locais, no âmbito do doutoramento em saúde pública da
psiquiatra Beatriz Lourenço. A identificação de eventuais reformulações necessárias está a ser
feita mediante discussão através de estudo Delphi com especialistas de diversas áreas,
nomeadamente: saúde mental, capacitação comunitária, poder local, terceiro sector e serviço
social. Planeamos realizar cinco sessões de capacitação em 2023, quatro em contexto
autárquico (estendendo a nossa intervenção a nível nacional) e uma em contexto universitário
que funcionará como piloto para esta população.

2.5. Sensibilização da população masculina

Os dados acerca dos utilizadores do site e do Kit apontam para uma clara maioria de
utilizadores do sexo feminino (secção 3 do presente relatório). Por modo a aumentar o número
de utilizadores do sexo masculino foram desenvolvidas uma série de iniciativas.

Em primeiro lugar, procedeu-se à criação de um trailer do Kit com visual e conteúdo
dirigido a esta população, que contou com a narração do humorista António Raminhos, para ser
lançado em outubro de 2022 e divulgado nas redes sociais e youtube da ManifestaMente.

Fomos contactados pelo Ricardo Correia, membro da equipa de Marketing & Sponsorship
do clube Os Beleneses, com uma proposta de parceria para assinalar o mês da prevenção do
suicídio. Esta parceria consistiu em:

a) presença da ManifestaMente na Fan Zone do clube Os Beleneses no dia do jogo Os
Beleneses versus Amora Futebol Clube (17 de setembro de 2022), para sensibilizar os
adeptos para a temática da prevenção do suicídio e  promover o Kit Básico de Saúde
Mental;
b) desenvolvimento da ideia para criação de uma faixa, exibida pelos jogadores no início
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do jogo, com o lema “não chutes a tua saúde mental para canto”;
c) apoio da ManifestaMente na revisão do conteúdo de um vídeo relacionado com o
suicídio criado pelo clube e divulgado nas suas redes sociais.

Para esta iniciativa foram criadas t-shirts personalizadas, um roll-up de promoção do Kit
Básico de Saúde Mental e posters para divulgação de fotos nas redes sociais.

O Belenenses fez partilhas nas redes sociais, em parceria com a ManifestaMente nos dias
15, 16 e 18 de setembro. A partilha do vídeo com frases sobre saúde mental, com a participação
dos jogadores do Belenenses, aconteceu no dia 15 de setembro. O número de utilizadores no site
já tinha começado a subir uns dias antes (coincidindo com as partilhas que fizemos sobre a
prevenção do suicídio).

Resultados das partilhas do Belenenses em relação ao Facebook da ManifestaMente:
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Resultados das partilhas do Belenenses em relação ao Instagram da ManifestaMente:

No dia 15 de setembro registaram-se para fazer o curso 14 pessoas, no dia 16 de
setembro registaram-se 36 pessoas e no dia 18 registaram-se 6 pessoas. No total, entre 15 e 18
de setembro (coincidindo com as partilhas das redes sociais do Belenenses e a ida da
ManifestaMente ao estádio) registaram-se para fazer o curso 63 pessoas.
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3. Comunicação

3.1. Site

Ao longo do período a que corresponde este relatório a ManifestaMente continuou a
melhorar algumas páginas do site, não só a nível de conteúdo mas também de apresentação
gráfica.

3.1.1. Utilizadores

Relativamente ao movimento de utilizadores no site no período de 10.10.2021 a
9.10.2022, verificámos que o site foi visitado por 25 766 pessoas. De notar uma ligeira descida
no número de  utilizadores e visualizações de páginas, mas também da taxa de rejeição.

2022
(10.10.2021 a

9.10.2022

No que toca à faixa etária, apenas 37,23% dos utilizadores do site disponibilizaram a
idade para avaliação pelo google analytics. Deste grupo 60,81% têm idades compreendidas entre
os 25 e os 54 anos (17,34% dos 25-34; 23,57% dos 35-44; 19,90% dos 45-54)
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O interesse na nossa abordagem continua a manifestar-se em diferentes faixas etárias,
notando-se um aumento, durante o período a que se refere este relatório, entre os 18-24 e os
35-44 anos.
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No que toca ao género, 72,7% dos utilizadores do site são mulheres e 27,3% homens (no
relatório anterior o valor para os homens era de 25%).

A maioria das mulheres (44,25%) que veem o nosso site têm entre 35 e 54 anos de idade
(19,87% na faixa etária dos 45 aos 54 e 24,38% dos 35 aos 44 anos). A maioria dos homens
(41,54%) que veem o nosso site têm entre 35 e 54 anos de idade (21,46% na faixa etária dos 35
aos 44 anos e 20,08% dos 45 aos 54 anos).

A faixa etária que mais tempo passou no site, com uma duração média de sessão de 2
minutos e 29 segundos, foi acima dos 65 anos (como em anos anteriores), mas também dos 45
aos 54 anos, com o mesmo tempo médio de sessão.

3.1.2. Aquisição

41% dos nossos utilizadores chegam ao
site através de pesquisa de palavras chave
em motores de busca, 11% através de redes
sociais, 19% chegam através de referências
noutros sites, 5% chegam através da
newsletter. Em 24% dos nossos utilizadores
não está identificada a proveniência.
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Continuamos a verificar um aumento significativo do acesso ao site via motor de busca,
assim como as referências noutros sites (o site que mais gerou acessos ao nosso site foi o
dge.mec.pt e o segundo foi saudemental.min-saude.pt )

Em termos dos dispositivos usados para aceder ao site, o telemóvel passou para
segundo lugar, quando  comparado com anos anteriores.
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3.1.3. Conteúdos

A página do site com mais visualizações é a do Kit Básico de Saúde Mental. As
seguintes páginas com mais visualizações são a homepage, apresentação da associação: o que
fazemos, a equipa e os testemunhos. O blog surge em 9º lugar (no relatório anterior estava em 6º
lugar).

páginas visualizações Visualizações únicas

/kit-baacutesico-de-sauacutede-mental.html 14.079(20,63%) 11.843(20,55%)

homepage 10.551(15,46%) 8.260(14,34%)

/o-que-fazemos.html 2.728(4,00%) 1.946(3,38%)

/equipa.html 2.107(3,09%) 1.828(3,17%)

/testemunhos.html 1.607(2,35%) 1.413(2,45%)

/blog/covid-19-e-saude-mental-perguntas-com-resposta 1.504(2,20%) 1.377(2,39%)

/blog/um-ano-de-sucesso-do-kit-basico-de-saude-mental 1.444(2,12%) 1.344(2,33%)

/manifestamente.html 1.420(2,08%) 1.201(2,08%)

/blog 1.331(1,95%) 988(1,71%)

/preciso-de-ajuda.html 1.311(1,92%) 1.007(1,75%)
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/programa-de-capacitaccedilatildeo-de-dinamizadores-locais.html 1.282(1,88%) 1.075(1,87%)

/serviccedilo-nacional-de-sauacutede.html 1.081(1,58%) 978(1,70%)

/empatia-e-escuta-activa.html 1.076(1,58%) 925(1,61%)

/manifesto-pela-sauacutede-mental.html 1.073(1,57%) 830(1,44%)

/ajuda-urgente.html 976(1,43%) 871(1,51%)

/cantar-pela-sauacutede-mental.html 960(1,41%) 799(1,39%)

/podcast-manifesta-te.html 884(1,30%) 758(1,32%)

/no-meu-dia-a-dia.html 609(0,89%) 505(0,88%)

/a-manifestamente.html 547(0,80% 474(0,82%)

/contactos.html 526(0,77%) 448(0,78%)

/uma-pessoa-proacutexima.html 497(0,73%) 367(0,64%

/cidadania-pela-sauacutede-mental.html 436(0,64%) 337(0,58%)

/blog/10-formas-de-combater-o-estigma 421(0,62%) 390(0,68%)

/apoios-e-parcerias.html 417(0,61%) 366(0,64%)

/blog/dia-mundial-da-saude-mental 405(0,59%) 358(0,62%)

/blog/a-todo-o-gas-pela-saude-mental-das-nossas-criancas 393(0,58%) 344(0,60%)

/dinamizadores-locais.html 389(0,57%) 347(0,60%)

/blog/a-procura-da-felicidade-uma-reflexao 329(0,48%) 286(0,50%)

/blog/capacitar-dinamizadores-locais 321(0,47%) 267(0,46%)

A seção “preciso de ajuda” passou do 13º lugar para o 10º lugar, quando comparamos
com os dados do relatório anterior. Dentro da secção ‘preciso de ajuda’, o separador “serviço
nacional de saúde” passou a ser mais procurado.

páginas visualizações Visualizações únicas

/preciso-de-ajuda.html 1.311(1,92%) 1.007(1,75%)

/serviccedilo-nacional-de-sauacutede.html 1.081(1,58%) 978(1,70%)

/ajuda-urgente.html 976(1,43%) 871(1,51%)
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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 497(0,73%) 367(0,64%

/pais-ou-familiares.html 105(39,47% 90(39,82%)

/filhos.html 97(88,99%) 79(100,00%)

/amigos-ou-colegas.html 63(98,44%) 53(98,15%)

Conclusões: O movimento do site manteve-se praticamente estável, com uma
descida pouco significativa. As páginas do Kit Básico de Saúde Mental, a
apresentação da associação: o que fazemos, a equipa e os testemunhos
tiveram um número de visualizações significativas.

3.2. Manifesto pela Saúde Mental

Na data de 09.10.2022 741 pessoas tinham assinado o Manifesto pela Saúde Mental, o
que se traduziu em mais 49 assinaturas durante o último ano. Um número muito mais reduzido,
quando comparado com o crescimento em 2021.

2021
(10.10.2020 a 9.10.2021)

2022
(10.10.2021 a 9.10.2022)

692 assinaturas 741 assinaturas

Conclusões: É necessário discutir o propósito atual do Manifesto, para
conseguirmos definir estratégias que ajudem no aumento do número de
assinaturas, caso seja esse o objetivo para o futuro.
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3.3. Blog

Foram escritos 35 artigos para o blog pela equipa da ManifestaMente e por vários
voluntários, sobre temáticas de Saúde Mental mas também sobre as novidades e atividades da
associação. A produção de artigos por voluntários manteve-se, usando as guidelines elaboradas
para esse efeito. Durante o período a que se refere este relatório, a coordenação de produção de
artigos e newsletter esteve a cargo da Salomé Martins até abril de 2022. A partir dessa altura a
função foi assumida pela Sofia Vasconcelos, com revisão científica da Miriam Garrido e revisão
editorial da Catarina Vieira. A actualização do site esteve a cargo da Ana Mina com o apoio da
Maria Moreno. A partir de abril de 2022 essa função passou também para a Sofia Vasconcelos,
com o apoio da Ana Mina, sempre que necessário.

Ao longo do ano continuamos a recuperar artigos antigos, na seção “curtas” da
newsletter, para rentabilizar o trabalho já feito. Foram criados artigos sobre a ManifestaMente,
mas não se manteve o princípio orientador de um artigo dessa categoria por mês.

10 Artigos sobre a ManifestaMente, dos quais destacamos:
↬ A todo o gás pela saúde mental das nossas crianças!, Ana Mina
↬ Mais boas notícias: vamos ter o Kit Básico de Saúde Mental em Língua Gestual

Portuguesa!, Maria Moreno

13 Artigos sobre saúde mental, dos quais destacamos:
↬ Resposta de Alarme e respiração para relaxar, Laura Sanches
↬ Emoções: para que vos quero?, David Guedes
↬ Sobreviver à época das festas, Ana Mina
↬ Políticas de Saúde Mental no Trabalho em tempos de Crise/Guerra, Diogo Gonçalves
↬ O caso Britney Spears - saúde mental, feminismo e liberdade, Miriam Garrido

3 Artigos sobre a pandemia, dos quais o seguinte merece destaque:
↬ Férias de Verão sem restrição – uma nova era?, Ana Teresa Prata

9 Artigos com reflexões pessoais sobre temas de saúde mental, atualidade e participação no
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais, dos quais destacamos o seguinte:
↬ Um olhar pessoal sobre a Ucrânia, Ana Mina

Durante o período a que se refere este relatório notou-se ainda uma preferência por um
dos artigos relacionados com a pandemia, mas também pela divulgação de novos projetos da
associação, bem como diferentes temas de saúde mental. Os artigos com mais visualizações
durante 2022 foram os seguintes:

artigos visualizações Visualizações únicas

/blog/covid-19-e-saude-mental-perguntas-com-resposta 1.504(100,00%) 1.377(100,00%)

/blog/um-ano-de-sucesso-do-kit-basico-de-saude-mental 1.444(100,00%) 1.344(100,00%)
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/blog/10-formas-de-combater-o-estigma 421(0,62%) 390(0,68%)

/blog/dia-mundial-da-saude-mental 405(100,00%) 358(100,00%)

/blog/a-todo-o-gas-pela-saude-mental-das-nossas-criancas 393(0,58%) 344(0,60%)

/blog/a-procura-da-felicidade-uma-reflexao 329(0,48%) 286(0,50%)

/blog/capacitar-dinamizadores-locais 321(0,47%) 267(0,46%

/blog/mais-boas-noticias-vamos-ter-o-kit-basico-de-saude-mental-em-lingua
-gestual-portuguesa

279(0,41%) 234(0,41%)

/blog/mindfulness-uma-pratica-para-enfrentar-o-stress-diario 265(0,39%) 245(0,43%)

/blog/resposta-de-alarme-e-respiracao-para-relaxar 258(0,38%) 217(0,38%)

/blog/emocoes-para-que-vos-quero 233(0,34%) 196(0,34%)

/blog/a-arte-como-aliada-da-saude-mental 217(0,32%) 207(0,36%)

/blog/saude-mental-dos-idosos-numa-pandemia 210(0,31%) 186(0,32%)

/blog/pandemia-a-quanto-obrigas 202(0,30%) 179(0,31%)

/blog/sobreviver-a-epoca-de-festas 198(0,29%) 181(0,31%)

/blog/mae 191(0,28%) 169(0,29%)

/blog/politicas-de-saude-mental-no-trabalho-em-tempos-de-criseguerra 162(0,24%) 142(0,25%)

/blog/ser-dinamizadora-local-de-saude-mental 162(0,24%) 132(0,23%)

/blog/o-caso-britney-spears-saude-mental-feminismo-e-liberdade 159(0,23%) 150(0,26%)

/blog/muito-obrigada-a-brigada-de-coletores-da-camara-municipal-de-lisboa 156(0,23%) 143(0,25%)

Os novos artigos foram divulgados de forma sistemática nas redes sociais, o que terá
ajudado  no seu alcance.
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As categorias do blog com mais visualizações são as seguintes:

Conclusões: O blog tem mantido uma produção mensal de artigos regular ao
longo dos últimos anos. Temos continuado a produzir artigos com muita
qualidade científica e interesse dos leitores. Importa continuar a assegurar uma
divulgação sistemática de todos os artigos.

3.4. Newsletter

A mailing list da newsletter contava em 09.10.2022 com 1310 pessoas (o que
corresponde a mais 76 e-mails inscritos do que no ano passado). Durante o período a que se
refere este relatório 37,89% a 51,25% abriram o email (os valores do ano passado foram 35% a
60%) e dentro deste grupo, 7,02%1 a 27,88% clicaram nos links da newsletter (valores do ano
passado 15% a 32%), o que continua a ser muito acima das médias para as newsletters na área
da saúde.

1 Este valor mais baixo corresponde a uma newsletter extra enviada em abril, quando fizemos a angariação de fundos, para a
animação do projeto das crianças. Sem esta newsletter o valor mais baixo de cliques nos links seria de 15,69%, portanto muito
semelhante ao valor mais baixo do ano passado.
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Destacamos como a newsletter com melhor desempenho em termos de assunto
“Balanços: Covid, Ucrânia e ManifestaMente” (17.03.2022, 07:00). O conteúdo da newsletter com
melhor desempenho fez parte de “Um ano de Kit de Saúde Mental. Que sucesso?” (10.10.2021,
07:00) .

As newsletters com maior percentagem de abertura dão-nos pistas sobre o quão atrativo
é o tema da newsletter e da frase formulada como assunto do email, e quais as alturas do ano
em que as newsletter têm mais interesse.

Sem grande surpresa constatamos que no período do verão as taxas de abertura são
mais baixas e no período de outubro a maio são mais altas. Verificamos também que os valores
de abertura única mais baixos, no período a que se refere este relatório, são mais altos do que os
valores desse mesmo indicador, do relatório do ano passado.

Início da
campanha

Assunto da campanha Msgs.
enviadas

Entregues
(%)

Aberturas
únicas (%)

Cliques
únicos (%)

Melhor
desempe
nho

17-03-22
7:00

“Balanços: Covid, Ucrânia e
ManifestaMente”

1241 99,76% 51,25% 19,84%

10-10-21
07:00

Um ano de Kit de Saúde Mental.
Que sucesso?

1234 99,92% 50,04% 27,88%

15-02-22
07:00

Celebridade e pandemia 1230 99,92% 47,19% 15,69%

Pior
desempe
nho

10-06-22
07:00

Cuidemos, sem demora, da saúde
mental das nossas crianças

1244 99,92% 37,89% 15,71%

10-07-22
07:00

Só boas notícias: Férias de Verão
sem restrição e Saúde Mental em
Língua Gestual Portuguesa

1247 99,84% 40,64% 18,58%

10-09-22
13:25

Neste mês, falamos de prevenção
do suicídio e ajudamo-lo a
encontrar informação idónea nas
suas pesquisas

1291 99,69% 40,64% 19,50%

Uma vez aberta a newsletter, o número de cliques obtidos está também relacionado com
o quão atrativo é o tema, bem como se os descritivos de cada artigo são apelativos. O período do
ano em que a newsletter gera menos cliques também corresponde ao Verão, contudo como
podemos ver em abaixo, a newsletter de agosto foi uma exceção.

A newsletter de fevereiro, apesar de se encontrar no quadro de melhor desempenho das
aberturas únicas, classificou-se como umas das piores em termos de cliques únicos.
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Início da
campanha

Assunto da campanha Msgs.
enviadas

Entregue
s (%)

Aberturas
únicas (%)

Cliques
únicos (%)

Melhor
desempenho

10-10-21
07:00

Um ano de Kit de Saúde Mental. Que
sucesso?

1234 99,92% 51,25% 27,88%

14-12-21
07:00

Reflectir, Contribuir, Dinamizar e
sobreviver à época de festas

1234 99,84% 43,43% 21,31%

10-08-22
07:00

Emoções: Fascinante mundo que nos
torna seres mais adaptados

1273 99,92% 41,98% 20,79%

Pior
desempenho

26-04-22
16:35

Importante: pela Saúde Mental das
nossas Crianças

1245 99,92% 42,36% 7,02%

15-02-22
07:00

Celebridade e pandemia 1230 99,92% 47,19% 15,69%

10-06-22
07:00

Cuidemos, sem demora, da saúde
mental das nossas crianças

1244 99,92% 37,89% 15,71%

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 acima da
média de outras newsletters de saúde. Contudo, nota-se uma descida na percentagem de cliques
únicos quando comparados com anos anteriores.

Conclusões:

A newsletter da ManifestaMente continua a ter um desempenho muito superior
à média de outras newsletters de saúde. Este ano 37,89% a 51,25% das
pessoas que receberam a newsletter abriram o email (contra 22% de média da
indústria) e, dentro deste grupo, 7,02%* a 27,88% clicaram nos links da
newsletter (contra 2% de média da indústria).

Tendo em conta que as newsletter no verão têm taxa de abertura inferior,
continua a ser 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 sob coordenação e criação da Miriam Garrido.

Foram lançados 11 episódios até dezembro de 2021, que contaram com a presença de
vários convidados que deixaram o seu testemunho sobre diferentes temas ligados à saúde
mental. 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 desde 10 de outubro de 2021 a 9 de
outubro de 2022.

O Podcast foi reproduzido um total de 1521 vezes desde o seu lançamento,
contabilizando-se mais 472 visualizações desde a última análise que foi feita, no relatório de
atividades de 2021. O episódio mais ouvido continua a ser o #7- Saúde Mental e Sono, com o Dr.
Gustavo Jesus, reproduzido 355 vezes, mais 126 vezes desde a análise do relatório anterior. No
top 3 de episódios mais ouvidos continuam o #5- Saúde Mental e Profissão, com Leonardo
Coelho e #1- A ManifestaMente com a Ana Mina e a Beatriz Lourenço. O episódio menos
reproduzido é o #4-Saúde Mental e a Arte, com a Patrícia Ramos, que tem 58 reproduções desde
a sua publicação.
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O número de reproduções teve o seu pico aquando do lançamento do Manifesta-Te em
outubro de 2021, seguido de uma descida acentuada nos meses seguintes. Contudo, as
reproduções têm-se mantido estáveis desde então, ao longo do tempo, com uma média de 82
reproduções por episódio.

Tal como no relatório de 2021, os ouvintes têm na sua maioria entre 28 e 34 anos (31%),
sendo o segundo escalão etário que mais ouve o podcast, dos 35-44 anos (24%).

77% dos ouvintes identificam-se com o género feminino, 19% com o género masculino,
3% não especificam e 1% identificam-se como não binários. Os dados de idade e género
referem-se apenas à plataforma Spotify.

A maioria do público ouve-nos a partir de Portugal (84%), destacando-se ainda a presença de
ouvintes no Brasil, Hungria e Estados Unidos (2% em cada um), mas também temos
ouvintes em Espanha, Alemanha, Reino Unido e Canadá. Esta ampla distribuição dos
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ouvintes por diferentes países foi explicada no relatório de atividades de 2021, como
estando relacionada com o episódio #5, uma vez que o convidado deste episódio tem uma
plataforma 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 (92%).

Conclusões: A criação do Podcast Manifesta-te foi uma forma eficaz e criativa
de chegar a um público mais vasto e aumentar a visibilidade da associação e
dos seus projetos. O facto de não terem sido lançados novos episódios em
2022 terá contribuído para a diminuição do crescimento este ano.
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3.6. Redes Sociais

Assumindo o objectivo 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 continua a ser o Facebook. De notar que o Linkedin passou
para segundo lugar no que diz respeito a trazer mais pessoas ao site, ultrapassando o Instagram,
quando comparamos com a informação do relatório de atividades de 2021.

3.6.1. Facebook

Mantivemos presença na rede social Facebook, sendo que a responsabilidade da gestão
passou para a Sofia Vasconcelos em março de 2022, com a supervisão da Ana Mina e da Maria
Moreno. Durante o período a que se refere o relatório foram publicados 74 posts e a página do
Facebook passou a ter mais 1036 likes, com um total de 4407 likes, no dia 17 de outubro de
2022. Nesse mesmo dia o número de seguidores era de 4669. Segundo as definições do
Facebook, quando alguém segue a página poderá receber os updates da mesma no seu Feed.

Foram promovidas duas publicações, com os seguintes resultados:

Data Post Alcance

Interações
(reações
comentários
e partilhas)

Cliques
no Link

07/10/2022
Publicação
promovida do
trailer novo do kit

Agora com 17 500 utilizadores!
Cuidar da minha saúde mental e das pessoas de quem gosto,
gratuitamente e à distância de um clique.
https://www.manifestamente.org/kit-baacutesico-de...
#juntospelasaudemental

34393 170 521
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: 50€

22/04/2022
Publicação
promovida da
Angariação de
Fundos Go Fund
Me: 30€

Ajudem-nos a cuidar da saúde mental dos adultos do futuro:
https://gofund.me/27d0ce71
Depois do sucesso do Kit Básico de Saúde Mental para adultos,
decidimos canalizar o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian para criar
uma ferramenta para ajudar a sensibilizar as crianças, dos 5 aos 8 anos,
para os temas importantes da saúde mental. É para garantir que esta
mensagem chegue ao máximo número de crianças que pedimos agora
a vossa ajuda.
O desenvolvimento de problemas de saúde mental em criança pode ter
impacto significativo na vida da criança. A intervenção precoce produz
uma variedade de impactos positivos além da melhoria da saúde
mental, nomeadamente ao nível social e económico e melhor qualidade
de vida!
Todas as ajudas são importantes: contribuir com um donativo e/ou
divulgar esta campanha de angariação de fundos entre os vossos
contactos.
Mais informação em https://gofund.me/27d0ce71
#juntospelasaudemental

3783 130 35

As publicações não promovidas que tiveram maior alcance no Facebook  estão
relacionadas com o projeto em desenvolvimento kit das crianças:

Data Post Alcance Interações

22/02/2022
Evento Opinião
dos Pais

Opinião dos Pais : Queremos ouvir os pais - dão-nos uma ajuda
partilhando/convidando os que conhecem a participar? Obrigada!

6,135 Não foi
calculado

21/02/2022
Opinião dos
professores de
1ºciclo e
educadores de
infância

Opinião dos professores de 1ºciclo e educadores de infância: Queremos ouvir os
professores de 1º ciclo e educadores de infância - dão-nos uma ajuda
partilhando/convidando os que conhecem a participar? Obrigada!

4,785 Não foi
calculado

24/03/2022
Questionário
Pais,
Educadores e
Professores

Queremos saber a opinião dos pais, educadores e professores - dão-nos uma
ajuda preenchendo e partilhando este questionário?
https://forms.gle/Xyzqy7bJ5Y2UsVG56 Obrigada!
Depois do sucesso do Kit Básico de Saúde Mental para adultos, decidimos na
ManifestaMente criar uma versão para crianças com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian: uma ferramenta para ajudar a sensibilizar as crianças, dos 5
aos 8 anos, para os temas importantes da saúde mental.
Por isso queremos ouvir a opinião dos pais e cuidadores, educadores de infância
e professores de crianças dos 5 aos 8 anos, sobre este assunto, para que a
ferramenta que estamos a preparar melhor se adeque às necessidades reais das
crianças.
O “Kit Básico de Saúde Mental para crianças” é um projeto desenvolvido pela
associação sem fins lucrativos ManifestaMente, com o apoio da Fundação

4 307 69
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Calouste Gulbenkian. Mais informação sobre o nosso trabalho em
www.manifestamente.org

11/09/2022
Post Carrossel-
Coisas a não
dizer a alguém
com
pensamentos
de sucídio

“Estas são algumas coisas que devemos evitar dizer a alguém que está a lidar
com pensamentos de suicídio. Algumas podem parecer óbvias e outras nem
tanto. Se quiseres ajudar alguém que está a lidar com estes pensamentos, sê
empático e gentil, dispõe-te a ouvir e compreender aquilo pelo que a pessoa está
a passar, sem julgamentos ou conselhos com soluções imediatas. Se estás a lidar
com pensamentos de suicídio ou conheces alguém que pode precisar de ajuda,
aqui ficam alguns contactos:
- Linha SOS Voz amiga (entre as 16 e as 24h) 21 354 45 45, 91280 2669, 96 352
4660;
- SOS Estudante (entre as 20h e as 01h 969 554 545;
- Linha SNS 24 808 24 24 24”

3412 95

24/11/2021
Partilha do
artigo do blog
Primeira edição
do Programa de
Capacitação de
Dinamizadores
Locais

“O Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais é um programa de ensino
à distância (e-learning), destinado a pessoas que querem contribuir para melhorar
a saúde mental do seu contexto ou comunidade, mesmo que não tenham
formação em saúde mental.
Em 2020 e 2021, trabalhámos em proximidade com 160 colaboradores de várias
autarquias das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, no âmbito do
Programa ‘Kit Básico de Saúde Mental para as Autarquias,’ co-financiado pelo
Programa Nacional de Saúde Mental, da Direcção Geral da Saúde.
Trazemos hoje o artigo do nosso blog que fala sobre o programa. Esta semana
vamos ainda dar a conhecer alguns testemunhos de dinamizadores locais!
https://www.manifestamente.org/blog/capacitar-dinamizadores-locais

2776 104

19/01/2022
Partilha do
artigo do blog
“Ser
Dinamizador
local-
testemunho ”

“Os grupos comunitários que estão a juntar-se, e a começar a reivindicar Saúde
Mental em Lisboa, fazem parte do desafio gratificante de ser dinamizadora local
de saúde mental - um testemunho de uma das dinamizadoras locais da
ManifestaMente
https://www.manifestamente.org/.../ser-dinamizadora-local…”

2258 70

27/06/2022
Post a
Relembrar o Kit
Básico de Saúde
Mental

“O Kit Básico de Saúde Mental é um mini-curso com a informação essencial sobre
saúde mental, que todos nós devíamos conhecer para lidarmos com as nossas
dificuldades e as das pessoas que nos rodeiam.
-Com a duração de 90 minutos, disponível gratuitamente, a qualquer dia e
qualquer hora e que pode ser feito ao ritmo desejado.
- Para fazerem o curso podem aceder aqui:
https://www.manifestamente.org/kit-baacutesico-de...
#juntospelasaudemental “

2246 66

03/03/2022
Post carrossel-
Como lidar com
as notícias da
última semana-
Guerra Ucrânia

“Com a notícia de uma guerra que ninguém esperava, podemos ter dificuldade em
gerir a informação que recebemos, manter as nossas tarefas do dia-a-dia e o
auto-cuidado. Por isso, hoje trazemos algumas dicas que podem ajudar ⤵”

2158 44

21/04/2021
Campanha Pela

“Está na hora!
É este um dos motivos pelos quais estamos a desenvolver um Kit Básico de
Saúde Mental para Crianças.

2127 80
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Saúde Mental
das nossas
crianças”

#juntospelasaudemental “

04/04/2022
Relembrar
preenchimento
dos
questionários
(pais,
educadores e
professores) até
7 de Abril

“Queremos saber a opinião dos pais, educadores e professores - dão-nos uma
ajuda preenchendo e partilhando este questionário?
https://forms.gle/Xyzqy7bJ5Y2UsVG56
𝗣𝗿𝗲𝗰𝗶혀𝗮𝗺𝗼혀 𝗱𝗮 혃𝗼혀혀𝗮 𝗮𝗷혂𝗱𝗮 𝗮혁�́� 𝗱𝗶𝗮 𝟳 𝗱𝗲 𝗔𝗯𝗿𝗶𝗹.
𝗖𝗮혀𝗼 𝗷�́� 혁𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗲𝗲𝗻𝗰𝗵𝗶𝗱𝗼, 𝗻�̃�𝗼 혀𝗲 𝗲혀𝗾혂𝗲�̧�𝗮𝗺 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿혁𝗶𝗹𝗵𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗺 𝗼혂혁𝗿𝗮혀 𝗽𝗲혀혀𝗼𝗮혀.
𝗢𝗯𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗮!
------------------------------
Depois do sucesso do Kit Básico de Saúde Mental para adultos, decidimos na
ManifestaMente criar uma versão para crianças com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian: uma ferramenta para ajudar a sensibilizar as crianças, dos 5
aos 8 anos, para os temas importantes da saúde mental.
Por isso queremos ouvir a opinião dos pais e cuidadores, educadores de infância
e professores de crianças dos 5 aos 8 anos, sobre este assunto, para que a
ferramenta que estamos a preparar melhor se adeque às necessidades reais das
crianças.
#juntospelasaudemental “

1865 44

A página do Facebook continua a desenvolver-se bem, quando comparada com outras
semelhantes dedicadas à saúde mental em Portugal. Analisando os temas dos posts com
melhor desempenho percebemos que os seguidores do Facebook têm muito interesse no projeto
que estamos a desenvolver, para crianças. Post de mensagens e partilháveis, como o do suicídio,
também foram bem recebidos, tal como conteúdos relacionados com o Kit Básico de Saúde
Mental e Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais.

O url partilhado nos post do Facebook que gerou mais sessões e visualizações no site foi
a homepage, seguida do url da página do Kit Básico de Saúde Mental. Deixamos mais exemplos
na imagem abaixo:
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Em relação a dados demográficos: 88,8% dos seguidores da associação no Facebook
identificam-se como mulheres e 11,2% identificam-se como homens. A faixa etária mais
predominante nos seguidores é dos 35-44 anos e a segunda é dos 45-54 anos.

3.6.2. Instagram

A conta da associação no Instagram tem sido gerida pela Miriam Garrido mas, desde
março de 2022, essa responsabilidade foi assumida pela Sofia Vasconcelos, com a supervisão
da Miriam Garrido e da Ana Mina. Durante o período a que se refere o relatório foram publicados
60 posts (em formato de foto, live e reels). A página continuou a crescer, tendo atingido um total
de 2314 seguidores (nº recolhido a 18 de outubro de 2022), 704 seguidores a mais, do que o valor
registado no relatório anterior (1610 era o número de seguidores no relatório do ano passado).

Analisamos de seguida as publicações com melhores resultados2:

Publicação Data Alcance Likes Partilhas

“Vamos todos partilhar” - Reels 04-10-2022 2950 96 12

“Coisas a evitar dizer a alguém com pensamentos de suicídio” 11-09-2022 1902 161 16

Kit Básico de Saúde Mental- Um mini-curso de 1h30 online e
gratuito

27-06-2022 1382 128 10

Agora com 17 500 utilizadores - Novo Trailer - Reels 08-10-2022 1380 20 0

Divulgação do Episódio 7 do Manifesta-te com Gustavo Jesus
- Saúde Mental e Sono

12-11-2021 1216 69 0

Ser dinamizador local de saúde- testemunho no blog 19-01-2022 1141 80 2

Divulgação do Episódio 3 do Manifesta-te com Ary Zara 19-10-2021 1114 42 0

2 A publicação com mais alcance , durante o período de tempo a que se refere este relatório, foi na realidade um Reels
publicado pela página Os Belenenses a 15 de Setembro de 2022 em colaboração com a nossa página. O post consta do
nosso perfil e beneficiou do alcance e reações. Contudo como não foi feito originalmente por nós, esses dados não são
só nossos, pelo que optamos por deixar de fora do quadro que analisa as publicações com melhores resultados. O reels
“Deixa a tua saúde mental entrar em campo” teve um alcance de 6866 , as interações/likes foram 354 e 18 partilhas. Esta
ferramenta de publicação - colaboração com outra página - é recente e caso continue a ser utilizada e com frequência ,
muito provavelmente valerá a pena passar a contabilizar os dados estatísticos como “nossos”.
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https://www.instagram.com/reel/CjTYyuyNB9l/?utm_source=ig_web_copy_link
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-Saúde Mental e Ser vocal pela causa LGBT

Vamos ter o Kit Básico de Saúde Mental em Língua Gestual
Portuguesa - artigo no blog

25-07-2022 1054 115 12

Divulgação Episódio 5 do Manifesta-te com Leonardo Coelho-
Saúde Mental e a profissão que escolhemos

29-10-2021 1034 54 0

Kit Básico de Saúde Mental para Crianças- pedir a opinião dos
professores de 1º ciclo e educadores de infância

21-02-2021 1029 89 40

No Instagram também é vantajoso recorrer aos Stories/Histórias, para partilharmos as
nossas publicações ou iniciativas de outras páginas, por ser uma forma de partilha com mais
proximidade com os seguidores. As nossas visualizações variaram entre 47 (2%) a 430 (18%)
pessoas, o que se considera um bom número, tendo em conta que por norma devemos ter entre
2 a 5% dos nossos seguidores a assistir aos Stories/Histórias.

A História com mais clicks no link (23) foi a partilha a 25 de julho de 2022, do post (artigo
do blog) que anunciava a novidade a ser preparada: Kit Básico de Saúde Mental em Língua
Gestual Portuguesa.

O url partilhado nos Stories/História do Instagram que gerou mais sessões e
visualizações no site foi a página do Kit Básico de Saúde Mental e podemos ver mais exemplos
na imagem abaixo:

Os seguidores do instagram identificam-se maioritariamente como mulheres (89,5%),
sendo que os que se identificam como homens representam apenas 10,5% dos seguidores. A
faixa etária mais predominante é dos 25 -34 anos, a segunda mais significativa é dos 35-44 anos.
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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. Desde
Março de 2022 a Sofia Vasconcelos também faz upload de vídeos na plataforma.

Durante o período a que este relatório diz respeito os vídeos da plataforma obtiveram 19
870 visualizações, 12,4 mil impressões e uma média de 13,8% de taxa de cliques de impressões
e 69 pessoas subscreveram o nosso canal, perfazendo atualmente um total de 376 seguidores

O canal do youtube da ManifestaMente conta com 6 vídeos públicos, que durante este
período tiveram o seguinte desempenho:

2021-10-10 a 2021-10-09 Dados Estatística

Vídeos (data de publicação) Visualizaçõe
s

Impressões3 Taxa de cliques
de impressões

O Kit Básico de Saúde Mental ONLINE estreia a 10 de
Outubro de 2020
Publicado a 2020.09.10

118 385 6,2%

Kit Básico de Saúde Mental Online - TRAILER
Publicado a 2020.10.09

588 2748 5%

Cantar pela Saúde Mental
Publicado a 2020.11.13

4455 16478 15,1%

António Raminhos no podcast Manifesta-te
Publicado a 2022.01.14

217 923 4,6%

Cuidar da Saúde Mental das nossas Crianças
Publicado a 2022.04.19

118 708 4,1%

Agora com 17500 utilizadores - Kit Básico de Saúde
Mental
Publicado a 2022.10..084

52 122 11,5%

4 Este vídeo está na nova seção do youtube chamada “Shorts” para conteúdo até 60 segundos.
3 Impressões - nº de vezes que o vídeo foi apresentado aos visitantes do youtube
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https://youtu.be/CmuPt1bppo0
https://youtu.be/CmuPt1bppo0
https://youtu.be/KhDgwk4hUxY
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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 monitorizadas pelo youtube:

vídeos visualizações
2021-10-10 a 2021-10-09

Capítulo 2: Saúde Mental 1938

Capítulo 6: Como Ajudar Outra Pessoa 1900

Capítulo 1: Apresentação 1640

Capítulo 3: Sinais de Alerta 1445

Capítulo 4: Doença Mental 1384

Capítulo 5: Como Ajudar-me 1661

Capítulo 7: ajuda especializada 1055

Capítulo 9: Cidadania pela Saúde Mental 997

Notas finais 857

Surpresa 826

Capítulo 8: COVID 19 e Saúde Mental 759

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 a que corresponde a este relatório, o vídeo da Sessão de grupo foi visto
142 vezes.

Disponíveis dentro da zona do utilizador desde março de 2021 podem também
encontrar-se respostas às perguntas de quem viu o kit. Os dados da tabela abaixo referem-se ao
período de 10-10-2021 a 09-10-2022:

vídeos visualizações

Não consigo obter o meu certificado 19

Quero evitar tomar medicação 26

Que outros tratamentos podem ajudar? 14
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Como recuperar do fim de um casamento de 29 anos? 10

Acabámos de receber o diagnóstico de demência 8

De que devíamos estar a falar? 10

Como sei se já estou ‘livre’ da doença? 11

Não tenho médico de família! E agora? 6

O MENTAL ajuda se eu já tiver uma doença mental? 8

Que acontece se eu parar de repente a medicação psiquiátrica? 10

O meu tio parece sofrer de alucinações e afirma não as ter 7

Em 19 870 visualizações durante o período deste relatório, foi solicitada a utilização das
legendas automáticas do youtube (em português) em 832 visualizações. Não conseguimos
perceber em que vídeos as legendas foram solicitadas.

A plataforma do youtube tem 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).

3.6.4. LinkedIn

A conta da ManifestaMente no LinkedIn começou a ser usada com regularidade a partir
de março de 2022, gerida pela Sofia Vasconcelos. Contamos já com 670 seguidores, um
aumento de 263 seguidores desde o último relatório de atividades, sendo que 208 chegaram à
nossa página, desde Março de 2022.

Notamos um aumento nas visitas à nossa conta, o que seria de esperar, tendo em conta
que agora fazemos publicações com regularidade.

As visitas à nossa conta são feitas a partir de diversos distritos, com maior percentagem
em Lisboa, Porto e Braga e menor percentagem em Faro.
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https://www.linkedin.com/company/69853053/


A conta do Linkedin é visitada, na maioria, por pessoas do setor de serviços de saúde.
Contudo também recebemos visitas de pessoas com outro tipo de empregos, como podemos
ver no gráfico abaixo.

Durante o período a que se refere este relatório foram feitas 39 publicações. A publicação
com melhores resultados foi a partilha do artigo do blog que anunciava que íamos ter o Kit
Básico de Saúde Mental em Língua Gestual Portuguesa, com 2385 impressões, 138 reações e 22
partilhas, que foi feita no dia 25 de julho de 2022.. A publicação com piores resultados foi a
partilha de um evento onde estaria presente um dos elementos da equipa da ManifestaMente,
com 74 impressões e 1 reação, a 19 de abril de 2022. De notar que esta publicação com piores
resultados, foi feita numa altura ainda muito próxima do início da nossa atividade regular no
Linkedin.
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Analisamos de seguida as 10 publicações com melhores resultados:

Publicação Impressões5 Reações6 Partilhas

Vamos ter um versão do Kit em Língua Gestual Portuguesa - Artigo Blog 2,385 138 22

Coisas a evitar dizer a alguém com pensamentos de suicídio 1080 37 6

A propósito do Dia Mundial da Saúde Mental a 10 de Outubro,
ajudem-nos a cuidar da saúde mental de todos nós : divulgando o Kit
Básico de Saúde Mental (Gif)

608 39 14

Apresentação da Equipa- Beatriz Lourenço 396 9 0

Apresentação da Equipa- Ana Mina 389 9 0

Apresentação da Equipa - Miriam 345 10 0

Kit Básico de Saúde Mental- Nova Imagem Gráfica 343 16 2

Primeiro post no linkedin- FALAR, JUNTAR, FAZER 332 8 0

A todos o gás pela saúde mental das nossas crianças- Artigo Blog
apresentação da equipa deste projeto

314 7 0

Primeiro post no Linkedin a apresentar o Kit Básico de Saúde Mental 280 6 1

Não foi usada publicidade paga no Linkedin, pelo que os resultados são todos orgânicos.

O url partilhado nos post do Linkedin que gerou mais sessões e visualizações no site foi a
homepage e de seguida o url da página do Kit Básico de Saúde Mental. Deixamos mais dados na
imagem abaixo:

6 Reações são o  número total de reacções (likes ou outros) à publicação
5 Impressões são visualizações quando a publicação está pelo menos 50% visível no ecrã ou quando clicam nela para visualizar.
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Os dados analisados do Linkedin contam a partir do dia 13 de outubro de 2021 e não dia
10 de outubro de 2021, porque só é possível recuperar dados estatísticos com um ano de
validade. Só nos apercebemos desta questão quando no dia 13 começámos a analisar a
informação do Linkedin, para incluir neste relatório.

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. Os picos de utilizadores
do site aconteceram na sua maioria associados a partilhas feitas nas redes
sociais. Devemos manter a divulgação sistemática e planeada de todos os
conteúdos da ManifestaMente nas redes sociais como o Facebook, Instagram
e Linkedin.

3.7.  Zona do Utilizador

O número de utilizadores cresceu muito nos meses de setembro, outubro e novembro de
2021. Em outubro lançámos uma campanha sobre o dia mundial da saúde mental, com várias
partilhas nas redes sociais, onde incentivamos o registo no Kit Básico de Saúde Mental. Entre 10
de outubro de 2021 e 9 de outubro de 2022 inscreveram-se 2749 pessoas na zona do utilizador.
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3.8. Comunicação Social

A presença na Comunicação Social continua a ser uma mais valia para a ManifestaMente,
pois incrementa o alcance da nossa mensagem. A participação em eventos também fomenta
parcerias relevantes.

Durante o período a que se refere este relatório, a presença nos órgãos de comunicação
social foi muito  mais reduzida do que em anos anteriores.

● O Polígrafo entrevistou a  Beatriz Lourenço, que aproveitou para apresentar a
ManifestaMente

Conclusões: Durante este ano, em que não houve lançamento de novos
projetos, a presença nos órgãos de comunicação social foi quase nula. Apesar
de surgirem novidades internas muito interessantes, não são assuntos
considerados “notícia” pelos jornalistas. Além disso, para que a nossa presença
seja mais ativa é necessário um plano de atuação, e que se façam mais
contactos (com critério) com jornalistas , por alguém especializado ou da área
de assessoria de imprensa.
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3.9. Revisão da Imagem Gráfica

A ManifestaMente fez algumas mudanças na imagem gráfica, determinando cores
específicas para cada grupo de projetos. As mudanças também se verificaram em alguns dos
logos. Está a ser composto um novo brandbook com exemplos de templates a usar para cada
um dos projetos da ManifestaMente, quer no site, no blog ou nas redes sociais.
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4. 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 também permite formar parcerias
relevantes e ficar a conhecer outras práticas e projectos. A ManifestaMente esteve presente nos
seguintes eventos:

● Beatriz Lourenço esteve 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. 27.10.2021

●  O Conselho Nacional de Estudantes de Direito organizou uma semana dedicada à saúde
mental e convidou a ManifestaMente para uma sessão online - esteve presente a Maria
Moreno a conversar sobre o estado da saúde e doença mental em Portugal e no mundo, o
estigma e a literacia, e ainda as iniciativas que estamos a desenvolver na
ManifestaMente. 23.03.2022

● A Beatriz Lourenço esteve presente no II Encontro Internacional de Literacia e Saúde
Mental numa conversa sobre os “Desafios para a promoção da Literacia em Saúde
Mental em Portugal”. 22.04.2022

● A Beatriz Lourenço esteve presente no 5º episódio do Podcast Sem Rodeios, com o
tema " Existe estigma na depressão?" . Falou sobre um dos principais motivos pelos quais
não se procura ajuda profissional, para tratar a depressão. Apresentou também a
ManifestaMente e o Kit Básico de Saúde Mental. 13.04.2022

● No VIII Encontro de Psicologia de Esmoriz "A Tecnologia ao Serviço da Saúde Mental"
estiveram presentes a Ana Ferreira e a Marta Silva em representação da ManifestaMente,
onde falaram das iniciativas mais recentes da associação. 03.06.2022

● A Miriam Garrido foi a convidada do 1º episódio do podcast "Áreas Complementares",
com o tema "Burnout: um fenómeno pouco fenomenal" 01.07.2022

● A ManifestaMente esteve presente na entrega do Prémio Legal Up 2022 | Saúde Mental,
da Abreu Advogados. A Ana Ferreira representou a associação fazendo uma
apresentação sobre o mais recente projeto para as crianças.  12.07.2022

● A Maria Moreno participou na  10th European Conference on Mental Health, onde falou
sobre o Kit Básico de Saúde Mental. 15.09.2022

● Ana Ferreira e Maria Moreno estiveram presentes no estádio do Restelo, em parceria com
a equipa Os Belenenses, para sensibilizar para o tema Prevenção do Suicídio e divulgar
projetos e contactos úteis no âmbito da saúde mental. 17.09.2022

● A Beatriz Lourenço esteve presente nas II Jornadas do ACES Lisboa Central, numa mesa
com o tema: Promoção da Saúde através das novas tecnologias. Falou dos projetos da
ManifestaMente, em particular como temos recorrido às novas tecnologias na promoção
da saúde mental. 20.10.2022
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Conclusões: De futuro será relevante continuar a aceitar o máximo de convites
neste campo, promovendo a exposição da ManifestaMente e a divulgação da
sua mensagem, bem como dos novos projetos que vão surgir entretanto.
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5. Equipa
A ManifestaMente iniciou este ano de 2022 com novos corpos sociais e novos elementos na

equipa.

5.1. Direcção

Durante o ano de 2022 mantiveram-se na direcção a Ana Mina e a Beatriz Lourenço. Em
meados de janeiro foi apresentada uma nova equipa para o próximo mandato, que é composta por
cinco membros: a Presidente, Ana Mina; a Vice-Presidente, Beatriz Lourenço; a Secretária, Ana
Ferreira e as Vogais Maria Moreno e Marta Silva.

Durante o presente ano a direção concentrou-se na integração dos novos elementos e no
planeamento e desenvolvimento dos vários projetos viabilizados pelo prémio da Fundação Calouste
Gulbenkian (Kit Crianças; Kit Básico de Saúde Mental em Língua Gestual Portuguesa; Programa de
Capacitação de Dinamizadores Locais, etc.). Este foi o primeiro ano de trabalho da equipa numa
configuração com cinco elementos e estas pessoas em particular - e até à data tem corrido muito
bem. A existência de cinco elementos permitiu aliviar a carga de trabalho individual. Os novos
elementos têm assumido novas tarefas com dedicação, nomeadamente a Ana e Marta assumindo
várias tarefas burocráticas e a Maria tendo assumido a coordenação da adaptação do Kit para
língua gestual portuguesa.

5.2. Assembleia Geral

No início do ano de 2022 foram aprovados por unanimidade novos representantes da
Assembleia Geral, que é atualmente composta pela Presidente, Ana Lobo, e Secretária, Miriam
Garrido.

5.3. Fiscal único

Em 2022 a Carlota Simões Raposo manteve as suas funções, bem como preciosas
revisões, como fiscal único.
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5.4. Conselho consultivo

O novo Conselho Consultivo eleito em Assembleia Geral é atualmente composto por: Luísa
D’Espiney, Enfermagem e Pedagogia; Sofia Pinto, Medicina Geral e Familiar; Diogo Gonçalves,
Psicologia Clínica; Maria João Avelino, Psiquiatria; Ana Lobo, Comunicação; José Bárbara,
Psicologia, Direito e Aconselhamento Jurídico; Marta Borges, Serviço Social. As diferentes
disciplinas permitem maior representatividade da comunidade científica, conferindo maior grau de
validade aos conteúdos e projetos produzidos pela Associação.

5.5. Recursos Humanos contratados

Um marco significativo no crescimento da ManifestaMente foi a contratação a tempo
parcial da Sofia Vasconcelos, que integrou a equipa a 15 de março, para dar apoio nas várias tarefas
administrativas do dia-a-dia da ManifestaMente. Foram acordadas 20 horas de trabalho por
semana, a gerir com flexibilidade mediante as necessidades da associação e da Sofia, remuneradas
nos termos acordados na última assembleia. Foi assinado um contrato de prestação de serviços
redigido com o apoio do Dr. Jorge Leitão. Combinou-se que os feriados deverão ser gozados sem
necessidade de compensação de horas de trabalho, correspondendo a dias de descanso pagos; e
ainda o direito a gozar 1 dia de folga por mês durante um período de 12 meses, para utilizar em
conjunto ou separadamente, que correspondem a dias de descanso pagos.

Desde a sua integração a Sofia assumiu:
○ A gestão dos vários mails da associação;
○ A organização da newsletter, com a coordenação dos contributos mensais, introdução de

programação da newsletter mensal;
○ A criação de conteúdos gráficos e gestão de todas as redes sociais (facebook, instagram,

linkedin e youtube);
○ A actualização do site;
○ A redação de protocolos e manuais de procedimentos para todas as atividades da

ManifestaMente;
○ A newsletter interna;
○ A gestão das obrigações relativas aos sócios da ManifestaMente e donativos espontâneos;
○ A assessoria de imprensa e articulação com os jornalistas;
○ O atendimento telefónico durante o seu horário de trabalho;
○ O levantamento de opções de financiamento;
○ A colaboração com a direcção na elaboração de relatórios, textos para candidaturas, e

apresentações;
○ E o apoio administrativo às necessidades dos vários projectos específicos em

desenvolvimento.
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Além disso, a Sofia participa activamente nas discussões sobre as várias necessidades da
associação, oferecendo proativamente o seu contributo e acrescentando regularmente contributos
valiosos. Ao longo deste primeiro semestre a Sofia demonstrou consistentemente rigor,
profissionalismo, pontualidade, atenção ao detalhe, capacidade de gerir simultaneamente múltiplas
tarefas e prazos, preparando as suas tarefas para cumprir todos os prazos com antecedência. Além
disso demonstrou ter uma compreensão operacional da natureza e valores da associação,
detectando situações que carecem de intervenção e proativamente encaminhado-as para a pessoa
certa, e frequentemente reajustando o seu horário para dar resposta a necessidades de última hora.
Demonstrou também capacidade de articulação para responder aos nossos interlocutores com
sensibilidade para o contexto de saúde mental, e habilidade na gestão das particularidades de
trabalhar com voluntários e contribuições irregulares.

Em suma, a Sofia trouxe um contributo valioso na organização e gestão operacionais da
Associação, tendo permitido aliviar a equipa do peso das responsabilidade do dia-a-dia, libertando-a
para investir nas atividades descritas neste relatório.

5.6. Voluntários

Durante este ano não foi feita nenhuma chamada pública de voluntários, o formulário de
inscrição manteve-se fechado. Foram contudo feitos alguns convites a pessoas conhecidas para
funções definidas, nomeadamente a redação de artigos, e para o papel de revisão editorial, a
Catarina Vieira.

5.7. Grupo de trabalho de comunicação

O grupo de trabalho da comunicação manteve a revisão científica da Miriam Garrido e
acolheu este ano a Catarina Vieira para a revisão editorial, substituindo a Sara Farinha, e a Sofia
Vasconcelos para a coordenação operacional da newsletter, substituindo a Salomé Martins. A
Catarina e a Sofia adaptaram-se perfeitamente ao processo da newsletter, tendo mantido a
comunicação mensal com qualidade.
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6. Parcerias e apoios
Ao longo do ano de 2022, a associação formalizou novas parcerias e manteve a relação que

tem vindo a estabelecer com os antigos parceiros. O estabelecimento de parcerias é uma
estratégia essencial para a diminuição dos custos da ManifestaMente. 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.

Em 2022 foi possível formalizar parceria por escrito com a Escola Nacional de Saúde
Pública da Universidade Nova de Lisboa, que se materializou na disponibilização do Kit Básico de
Saúde Mental para o projecto AlimentarMente, e na participação da Dra. Ana Rita Goes na equipa
científica do Kit Crianças.

No segundo semestre de 2022, foi estabelecida uma parceria com o Clube de Futebol Os
Belenenses no contexto do mês da Prevenção do Suicídio. Para além da promoção e da
divulgação da associação e do Kit Básico de Saúde Mental pelo clube, tivemos a oportunidade de
marcar presença na Fanzone durante um dia de jogo. Foi possível partilhar conteúdos da
ManifestaMente relacionados com a prevenção do suicídio mas também apresentar a
associação e os seus projectos directamente durante o evento. Foi ainda oferecido
aconselhamento sobre o texto a divulgar na campanha de sensibilização do Belenenses, tendo o
clube divulgado o Kit e doado à ManifestaMente uma parcela da bilheteira desse dia. O nosso
objetivo é desenvolver esta cooperação no futuro, permitindo-nos divulgar a associação junto do
público masculino, que notoriamente se encontra mais alienado face às iniciativas da
associação.

Durante o ano a que se refere este relatório, pudemos contar ainda com o apoio da
Sociedade de Advogados RBMS, na pessoa do Dr. Jorge Bastos Leitão, para nos ajudar a
navegar na complexidade dos preceitos legais que temos de salvaguardar. Foi fundamental o
apoio jurídico prestado no início do ano relativamente à contratação de recursos humanos.
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7. Desempenho Financeiro

7.1. Prémios e Donativos

Em 2022 a Fundação Calouste Gulbenkian distinguiu, com a atribuição de um subsídio
extraordinário, cinco organizações sociais dedicadas à saúde mental que tiveram um papel
determinante na mitigação dos efeitos da pandemia na sociedade. Muito nos honra o
reconhecimento do nosso trabalho no terreno pela Fundação Calouste Gulbenkian!

O Novo Banco contactou-nos com interesse em promover a saúde mental dos seus
colaboradores, tendo efetivado também um donativo importante para a associação.

O Clube de Futebol Os Belenenses fez um donativo de uma percentagem de um dia de
bilheteira.

Foi realizada uma campanha de crowdfunding em maio deste ano com o objectivo de
incrementar o orçamento disponível para a animação do Kit Crianças, contudo o resultado ficou
muito aquém do desejado, facto que atribuímos à curta duração da campanha e à natureza do
pedido (aumentar fundos num projecto já financiado).

Para além disso recebemos também alguns donativos diretamente da nossa comunidade.

7.2.   Gestão orçamental

O prémio da Fundação Calouste Gulbenkian, assim como os restantes donativos recebidos,
permitiram assegurar todas as despesas básicas da associação, bem como lançar os novos
projectos a desenvolver em 2022 e 2023, que se encontram financeiramente assegurados na sua
totalidade.
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7.3. Responsabilidades Fiscais

A submissão da declaração de IRC decorreu sem intercorrências, não houve lugar a qualquer
pagamento.

Foram empreendidas várias diligências a fim de recuperar o valor de IRS indevidamente
cobrado, relativo a uma fatura cancelada, ainda sem sucesso.

Devido a um atraso no pagamento de um valor de IRS retido de um dos profissionais da
equipa artística do kit Crianças, foram cobrados juros e custas de processo.

7.4. Estatuto de Utilidade Pública

Durante o presente ano dedicámo-nos a recolher a documentação para a candidatura ao
estatuto de utilidade pública, que contamos submeter ainda em 2022. Este estatuto permitirá aos
nossos apoiantes consignar 1% do seu IRS à ManifestaMente, possibilidade que contamos poder ser
uma nova fonte de sustentabilidade financeira para a associação. Recomendando a nossa
candidatura tivemos o contributo do Prof. Miguel Xavier em nome do PNSM e DGS e do Dr. Pedro
Cunha em nome da Fundação Calouste Gulbenkian.
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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

8.1.1.b. Idades das mulheres que vêm o site
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8.1.1.c. Idades dos homens que vêm o site

8.1.2 Comportamento do utilizador do site

8.1.2.a. Fluxo de utilizadores
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8.1.2.b Visualizações de página
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8.1.2.c URL partilhado através de redes sociais vs visitas ao site
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8.1.2.d Desempenho nos resultados da pesquisa
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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%

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%
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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%

2022-01-17 09:00 Ano Novo com Saúde Mental de presente! 1232 3 101,14% 3 522 42,47% 92 17,62%

2022-02-15 07:00 Celebridade e pandemia 1230 1 114,48% 3 580 47,19% 91 15,69%

2022-03-17 07:00 Balanços: Covid, Ucrânia e ManifestaMente 1242 3 123,33% 2 635 51,25% 126 19,84%

2022-04-14 14:18 À procura da Felicidade e de um maior
entendimento sobre Doença Mental

1245 1 109% 2 581 46,70% 120 20,65%
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2022-04-26 16:35 Importante: pela Saúde Mental das nossas
Crianças

1245 1 94,13% 1 527 42,36% 37 7,02%

2022-05-10 07:00 Sermos MÃE de nós mesmos e cuidar da saúde
mental no trabalho

1244 2 104,51% 1 545 43,88% 110 20,18%

2022-06-10 07:00 Cuidemos, sem demora, da saúde mental das
nossas crianças

1244 1 92,25% 1 471 37,89% 74 15,71%

2022-07-10 07:00 Só boas notícias: Férias de Verão sem restrição
e Saúde Mental em Língua Gestual Portuguesa

1247 2 86,75% 3 506% 40,64% 94 18,58%

2022-08-10 07:00 Emoções: Fascinante mundo que nos torna
seres mais adaptados

1273 1 96,15% 0 534 41,98% 111 20,79%

2022-09-10 13:25 Neste mês, falamos de prevenção do suicídio e
ajudamo-lo a encontrar informação idónea nas
suas pesquisas

1291 4 93,08% 1 523 40,64% 102 19,50%

8.2.2. Médias da indústria 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

8.3.1.d. género das pessoas que vêm os vídeos
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8.3.1.e. dispositivo onde são vistos os vídeos

8.3.1.f. Utilização de legendas pelas pessoas que vêm os vídeos

8.3.2. Os nossos subscritores no youtube

8.3.2.a. Distribuição das visualizações
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