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A ASSOCIAÇÃO METALENTEJO 

 

A MetAlentejo - Associação para o bem-estar psicossocial da comunidade, é uma 

IPSS sediada em Évora dedicada ao apoio e reabilitação da pessoa com doença 

mental, seus familiares e cuidadores. 

A Associação tem por objetivo a criação, fomento e desenvolvimento de condições 

favoráveis ao bem-estar psicossocial da comunidade, nomeadamente de pessoas 

com doença mental. 

A MetAlentejo pretende: 

9 Promover a realização de ações de solidariedade social; 

9 Criar e assegurar o funcionamento de equipamentos sociais destinados a 

pessoas com diagnóstico de doença mental; 

9 Contribuir para a humanização e eficácia dos cuidados prestados às pessoas que 

necessitam de acompanhamento psicossocial e suas famílias; 

9 Promover e criar condições para a reabilitação e reintegração de pessoas com 

doença mental na família e comunidade; 

9 Promover a investigação e o intercâmbio científico e técnico no âmbito da 

perturbação mental e seus efeitos na comunidade; 

9 Fomentar a participação das famílias e cuidadores no processo de reabilitação e 

reintegração social; 

9 Promover a defesa de direitos dos doentes com doença mental, a advocacia 

social e a luta contra o estigma e a descriminação. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O ano de 2015 fica na história como um dos mais importantes para a Associação. Ao 

longo dos últimos anos de atividade, a Associação debateu-se sempre com o seu 

maior problema: a ausência de receitas próprias que pudessem no curto prazo 

permitir um desenvolvimento sustentado e, simultaneamente, que permitisse o 

desenvolvimento de projetos. 

Com a atribuição do estatuto de IPSS (Instituição Pública de Solidariedade Social), as 

obrigações para com a Segurança Social aumentaram. Foi necessário proceder à 

revisão dos estatutos, os quais obrigaram à eleição de novos corpos sociais para o 

triénio 2015-2018. A eleição ocorreu a 8 de maio, e a tomada de posse a 11 de maio. 

De forma a corresponder às novas obrigações, decidiu-se proceder a uma 

reestruturação do funcionamento da Associação. 

Simultaneamente, para colmatar o problema da ausência de receitas próprias, 

procurou-se identificar locais a custo zero ou a custo simbólico para transferência 

da Loja Social. Nesse sentido, foi identificado o imóvel da Avenida Infante D. 

Henrique, pertencente à Fundação do Patrocínio, que reunia as condições ideais 

para a Associação: boa localização, fechado sem atividade, bom estado de 

conservação e com espaço para desenvolver as atividades diárias. 

Para que se pudesse proceder à mudança da Loja Social e da sede para estas 

instalações, foi necessário proceder a algumas obras de reabilitação do espaço, 

nomeadamente intervenção na madeira exterior, tetos falsos, cobertura, instalações 

sanitárias e copa. 

As obras foram exclusivamente financiadas por fundos próprios, sendo o maior 

encargo financeiro da história da curta história da Associação. 
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Com a conclusão das obras em setembro, procedeu-se à transferência da Loja 

Social e da sede para as novas instalações. 

Este investimento permitiu aumentar as receitas próprias da Associação através do 

aumento das vendas e do número de associados, ao mesmo tempo que permitiu 

dar continuidade ao trabalho já efetuado e iniciar a oferta de novos serviços, dando 

cumprimento ao que consta da nossa Missão. 

Deu-se também continuidade a quatro projetos que transitaram do ano anterior: 

1. Projeto “Voluntariado de Proximidade”, no âmbito de uma parceria com a 

Fundação Eugénio de Almeida, que disponibilizou recursos humanos e 

organizacionais. Foram realizados dois Workshops de Formação em Saúde 

Mental, por técnicos especializados da MetAlentejo, para voluntários interessados 

em prestar apoio domiciliário a pessoas com doença mental, identificadas e 

apoiadas pela MetAlentejo. Este projeto teve início em julho de 2014. 

2. Projeto “Saúde Mental… sem Tabus”, é um programa que passa mensalmente na 

Rádio Telefonia do Alentejo, que pretende discutir e abordar de forma clara, 

temas de saúde mental, procurando reduzir o estigma e a discriminação em 

torno dos doentes psiquiátricos. O 1º programa teve início em junho de 2014. 

No âmbito deste projeto realizaram-se oito programas com os seguintes temas: 

i. MetAlentejo e o papel do apoio aos cuidadores; 

ii. Não existe saúde física sem saúde mental; 

iii. Doença bipolar; 

iv. Ansiedade; 

v. Saúde mental no envelhecimento; 

vi. Voluntariado em saúde mental; 

vii. Educação, saúde mental e idade; 

viii. Consumo de álcool no Alentejo. 
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3. Projeto “SOS Metacuidador”, é um grupo de autoajuda para familiares ou amigos 

de pessoas com doença mental, que tem como objetivo ser um suporte a nível 

emocional e social, promover um clima de interajuda, cooperação, confiança e 

partilha entre os seus membros, pretendendo também ser um espaço de 

informação e esclarecimento da doença mental e forma de intervenção. O grupo 

reúne mensalmente e conta com o apoio de técnicos especializados em saúde 

mental. 

4. Projeto da Loja Social, que mantém os seus três grandes objetivos: 

9 Beneficiar a população mais carenciada, proporcionando a aquisição de bens 

a preços simbólicos; 

9 Angariar fundos para a Associação, destinados à promoção e reabilitação de 

pessoas com doença mental; 

9 Ser uma vertente reabilitativa na doença mental, através da integração de 

voluntários na dinâmica da loja. 

O seu funcionamento é assegurado exclusivamente por voluntárias, 

maioritariamente portadoras de doença mental. 

A Loja Social está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9.00 às 18.00. O 

seu funcionamento é assegurado por voluntárias, maioritariamente portadoras de 

doença mental. 

A par do desenvolvimento dos projetos atrás mencionados, a MetAlentejo participou 

em diversas iniciativas durante o ano de 2015: 

9 Participação na Feira de S. João (feira anual em junho, na cidade de Évora), com 

representatividade da Associação, divulgação de informação e venda de livros em 

segunda mão. Esta presença esteve a cargo dos membros da Direção da 

MetAlentejo e de alguns voluntários;  

9 Realização de ações de sensibilização para a problemática da saúde mental no 

Hospital do Espirito Santo e no Hospital do Patrocínio, através da distribuição de 

folhetos informativos, divulgação da Associação nos sistemas de comunicação 
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internos do HESE, colocação de cartazes alusivos às atividades realizadas pela 

Associação e angariação de fundos através da venda de livros em segunda mão;  

9 Realização da 2ª Caminhada pela Saúde Mental em Évora, “Circuito dos 

Conventos”, no dia 9 de outubro de 2015, integrado na comemoração do Dia 

Mundial da Saúde Mental. A Caminhada teve como principal objetivo, sensibilizar 

a população, chamar a atenção para o problema da saúde mental no distrito e 

lutar contra o estigma e a discriminação que os doentes mentais são alvo. Para a 

realização desta atividade a MetAlentejo contou com a colaboração da Rádio 

Telefonia, Grupo Caminheiros de Évora e Câmara Municipal. 

9 A MetAlentejo continuou a fazer parte do CLASE (Conselho Local de Ação Social 

de Évora) tendo participado nas reuniões promovidas bimestralmente pela 

Câmara Municipal de Évora, que coordena este órgão. 

Durante o ano de 2015 a MetAlentejo integrou a Rede de Saúde Mental, unidade 

promovida pela Câmara Municipal de Évora, que pretende discutir as problemáticas 

de saúde mental do município e encontrar nas entidades locais as soluções para 

essas problemáticas. 

 

Parcerias 

 

Foi assinado um protocolo com o Hospital do Espirito Santo que permite o 

“Reencaminhamento” de doentes e familiares para as atividades da Associação. 

Permite também publicitar os serviços disponíveis junto dos doentes e 

frequentadores do hospital. 

Foi formalizada uma parceria com o Grupo Jerónimo Martins, onde a MetAlentejo irá 

dar apoio psicológico a todos os seus funcionários da zona Sul.  
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Formação 

 

9 Informar para atuar - ação de formação para técnicos com intervenção em 

settings de cuidado a pessoas com doença mental, intitulado: Saúde mental: 

abordagem de conceitos e definição de atitudes. Novembro de 2015. 

 

Publicações 

 

9 5º Encontro Nacional de Utentes e Cuidadores na Área da Saúde Mental, setembro 

de 2015: apresentação da comunicação oral: MetAlentejo: projetos de saúde 

mental comunitária no Alentejo; 

9 Dia Mundial da Saúde Mental, outubro de 2015: apresentação da comunicação 

oral intitulada: Reabilitação psicossocial – a experiência de estruturas locais de 

saúde mental: MetAlentejo. 

9 XI Congresso Nacional de Psiquiatria, novembro de 2015: apresentação dos 

pósteres intitulados: Grupo de autoajuda SOS Meta Cuidadores: caracterização e 

avaliação do grupo; Saúde Mental sem Tabus: um programa de rádio dedicado à 

promoção da saúde mental. 
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INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

O ano de 2015 foi o ano de transformação da MetAlentejo. Novos estatutos, novos 

corpos sociais, novas instalações, novos colaboradores, novos sócios e novos 

voluntários. 

De forma a acompanhar este crescimento, foi necessário proceder a uma 

reestruturação e a uma monitorização permanente da tesouraria.  

Desde maio de 2015 que a MetAlentejo conta com um novo parceiro, o escritório de 

contabilidade, António Melro - Gabinete De Contabilidade, Lda. Esta entidade 

eborense colabora com a Associação de forma voluntária, o que permitiu um 

incremento da qualidade de registo e de acompanhamento da situação económico-

financeira da MetAlentejo e o cumprimento atempado das obrigações fiscais. 

No final de 2015, para simplificar e desmaterializar processos, procedeu-se à adesão 

às faturas eletrónicas da EDP e Vodafone, bem como a adesão ao débito direto para 

pagamento das faturas. 

Em Dezembro de 2015 a MetAlentejo processou o seu primeiro vencimento, 

resultante da contratação ao abrigo da medida (….) do IEFP (Instituto de Emprego e 

Formação Profissional) de uma psicóloga. De referir que esta colaboradora já 

participava nas iniciativas da Associação de forma voluntária desde setembro de 

2015. 
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Demonstração de Resultados 

 

 

Os ganhos da MetAlentejo resultam essencialmente das vendas da Loja Social que 

totalizaram, em 2015, o montante de 2.754,76 €. A este montante acrescem as 

receitas da caminhada (156€), as quotas e os donativos (961€). O subsídio do IEFP, 

embora seja considerado como um ganho, acaba por ser um custo, correspondente 

a 80% do vencimento da colaboradora. 

Os gastos que mais pesam na estrutura de custos são: custos com pessoal, 

eletricidade, material de escritório e higiene. 

31-12-2015
 

Vendas 
Produtos  diversos  faturados 2.754,76

Prestação de serviços
Caminhadas 156,00

Subsídios à exploração
IEFP 1.771,61

Custo das mercadorias vendivas  e matérias consumidas
Apuramento -221,05

Fornecimentos e serviços externos
Segurança Higiene e Saúde -123,00
Reparações  de edi fícios -103,87
Serviços  Bancários -19,45
Ferramentas  e Utens íl ios -37,45
Materia l  de escri tório -141,12
Artigos  de decoração -55,43
Gastos  com as  caminhadas -19,42
Diversos -14,88
Electricidade -191,64
Água -65,01
Comunicações -88,75
Notariado -29,65
Limpeza, higiene e conforto -74,52

Gastos com o pessoal -999,93

Outros rendimentos e ganhos
Quotas 361,00
Donativo-Fundação Eugenio de Almeida 500,00
Donativo-Luís  Tique 100,00

Outros gastos e perdas
Quebras  em inventários -357,47
Multas  fi sca is -75,00

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 3.025,73

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERIODOS
Valores  em Euros
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Balanço 

 

 

Da análise ao balanço é possível verificar que o ativo aumentou, especialmente os 

ativos fixos tangíveis (imobilizado), resultante essencialmente das obras realizadas na 

casa de madeira, atual sede da Associação. 

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE
Activos fixos tangíveis
Obras-Casa  de Madeira-Frente Hospita l  do Patrocinio 7.887,50
Electrodomésticos 286,00 230,00
Mobi l iário diverso 211,00 238,78
Acessórios  de lar 318,00 354,00
Acessórios  publ ici tários 290,00 939,69
Materia l  informático 300,00
Investimentos Financeiros
FCT 6,40

9.298,90 1.762,47
ACTIVO CORRENTE
Inventários
Vestuário mascul ino 299,50 491,50
Vestuário femenino 2.295,50 2.237,50
Brinquedos 253,00 17,00
Acessórios  de Lar 125,50 147,50
Vestuário criança 1.260,00 1.284,50
Artigos  de Puericul tura 20,00 50,00
Livros 300,00
CD 50,00
Clientes
Valores  a  depos i tar 200,00
Caixa e depósitos bancários
Valores  em ca ixa 24,49 1.327,12
BPI 2.682,36 3.865,13

7.510,35 9.420,25
Total do activo 16.809,25 11.182,72

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio
Capita l  associativo 11.182,72 8.096,44
Resultado líquido do período 
Resultado 2015 3.025,73 3.086,28

Total do capital próprio 14.208,45 11.182,72

PASSIVO
Passivo não corrente
Fornecedores de investimento
Equipévora, Lda. 2.306,25
Outros Credores
Ana Ri ta  Ol ivei ra 1,85
Goreti 13,25

2.321,35 0,00
Passivo corrente
Fornecedores 
CME 1,59
EDP-Comercia l 7,61
Vodafone 16,00
Estado e outros entes publicos
Irs -Trabalho dependente 31,00
Segurança socia l 216,33
FCT 6,40
FGCT 0,52

279,45 0,00
Total do passivo 2.600,80 0,00

Total do capital próprio e do passivo 16.809,25 11.182,72

PERIODOSRUBRICAS NOTAS

Valores  em Euros
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Os inventários também aumentaram em resultado do maior volume de ofertas de 

roupas e de livros. Os valores em caixa reduziram-se - o dinheiro deixou de estar 

fisicamente na Associação e passou a estar no banco – embora não se tenha 

traduzido num aumento de tesouraria (-2.485,40€ face a 2014). 

O passivo existente no final do ano corresponde essencialmente ao valor em dívida 

correspondente ao pagamento da obra da sede. Os restantes valores resultam da 

atividade da Associação, nomeadamente, contas de eletricidade, água, 

comunicações e encargos com salários que, embora assumidos em dezembro de 

2015, apenas foram liquidados em janeiro de 2016. 

O resultado líquido foi positivo (3.025,73€), em linha com o resultado de 2014 

(3.086,28€). 


