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Introdução
A MetAlentejo- Associação para o Bem Estar Psicossocial da Comunidade é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social, que tem por objetivo intervir na área da saúde mental no
distrito de Évora. A associação pretende contribuir para uma sociedade inclusiva através da
intervenção centrada na pessoa, na família e na comunidade, de modo a garantir uma rede de
respostas adequadas às necessidades de cada cidadão.
A população alvo da intervenção social da MetAlentejo são pessoas com história pessoal de
doença mental, familiares e cuidadores, que necessitam de acompanhamento psicossocial
com carácter reabilitativo e de reintegração na comunidade.
Ao longo dos anos a Metalentejo tem desenvolvido projetos e atividades para alcançar os
objetivos a que se propõe diariamente. Para tal, tem desenvolvido diversas parcerias, que
pretende manter e alargar.
O ano de 2016, foi um ano de crescimento para a MetAlentejo, tendo sido possível realizar o
maior número de atividades e acompanhar o maior número de pessoas desde a constituição
da associação em 2010.
No ano de 2016 a MetAlentejo reuniu 127 sócios, dos quais 19 desempenharam funções como
voluntários.
O presente documento pretende ilustrar detalhadamente as atividades desenvolvidas ao longo
deste ano assim como o seu balanço financeiro.

Atividades desenvolvidas
Ao longo do ano de 2016 foi possível desenvolver as seguintes atividades, com os respetivos
resultados:
1. Projeto “Saúde Mental... sem Tabus”, é um programa que passa 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. Ao longo do ano de 2016 realizaram-se 6 programas, seguidos da
publicação de artigo no jornal Diário do Sul.
2. Projeto “SOS Metacuidador”, é um grupo de autoajuda para familiares, cuidadores e 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 conta com o apoio de técnicos especializados em
saúde mental. No ano de 2016 realizaram-se 21 sessões sendo que duas das quais decorreram
no exterior das instalações sob a forma de programa lúdico (visita às Casas Pintadas/Palácio
Conde de Basto da FEA e ida ao espetáculo dos "Bonecos de Santo Aleixo" na Biblioteca
Pública). Participaram em média em cada sessão 11 cuidadores.
4. Projeto da Loja Social, que mantém como três grandes objetivos: beneficiar a população
mais carenciada, proporcionando a aquisição de bens a preços simbólicos; angariar fundos
para a associação, destinados à promoção e reabilitação de pessoas com doença mental;
representar uma vertente reabilitativa na doença mental, através da integração de voluntários
na dinâmica da loja. O funcionamento da Loja Social é assegurado exclusivamente por
voluntários, maioritariamente portadores de doença mental. Ao longo do ano de 2016
estiveram integradas na loja social da MetAlentejo 8 voluntários.
5. Projeto MetaGym: projeto de exercício físico focado na integração da pessoa com doença
mental. Este projeto tem como principais objetivos: promoção de saúde física e mental;
promoção da atividade física em pessoas com experiência em doença mental; reabilitação de
capacidades funcionais (físicas, cognitivas e emocionais); avaliação e medição do impacto da
atividade física no funcionamento psicossocial das pessoas com experiência em doença mental
integradas no projeto. No ano de 2016 o projeto piloto desta iniciativa foi desenvolvido ao
longo do mês de junho, com a realização de 5 sessões, nas quais participaram em média 14
pessoas com doença mental grave.
6. Sessões de Relaxamento: sessões ministradas por enfermeiro especialista em saúde mental
e especificamente orientadas para a aquisição de técnicas de relaxamento na pessoa com
doença mental, sobretudo com perturbações de ansiedade. No ano de 2016 foi implementado
o projeto piloto desta iniciativa com a realização de 9 sessões.
7. Projeto MetaCostura: Projeto reabilitativo e inclusivo para pessoas com experiência em
doença mental com os seguintes objetivos definidos: reintegrar a pessoa com doença mental
em contexto de laboral; providenciar formação especializada em costura para aquisição de
novas competências nessa área; Avaliação e medição (qualitativa e quantitativamente) do
impacto deste projeto no funcionamento psicossocial da pessoa com doença mental. Ao longo
do ano de 2016 realizaram-se 51 sessões deste projeto, participando em média em cada
sessão 5 utentes.

8. Projeto MetaCoach: Grupo psicoterapêutico dirigido a pessoas com doença mental, mais
especificamente perturbação de ansiedade. Os principais objetivos deste projeto são:
complementar o tratamento farmacológico, nas perturbações de ansiedade e depressiva,
diversificando as opções de reabilitação psicossocial; ajudar os membros do grupo a ter um
papel ativo na resolução dos seus problemas, identificando estratégias para combater os
mesmos; criar redes de suporte que proporcionem apoio e encorajamento, reduzindo o
sentimento de isolamento social e solidão; promover o convívio e bem-estar; informar sobre o
que são as condições médicas, ajudar os doentes a aderir a outra forma de intervenção, tendo
como principal foco a dimensão afetiva envolvida em todo o percurso. No ano de 2016 foi
implementado o projeto piloto desta iniciativa com a realização de 7 sessões, nas quais
participaram a totalidade de 4 pessoas com o diagnóstico de perturbação de ansiedade.
9. Consultas de psicoterapia de acompanhamento individual: graças à contratação de
psicóloga estagiária (que realizou estágio profissional ao longo do ano de 2016) realizaram-se
117 consultas de psicoterapia a um total de 13 utentes.
A par do desenvolvimento dos projetos atrás mencionados, a MetAlentejo participou em
diversas iniciativas durante o ano de 2016:
•

Manteve a integração ativa no Conselho Local de Ação Social de Évora (CLASE) tendo
participado nas reuniões promovidas bimestralmente pela Câmara Municipal de Évora,
que coordena este órgão.

•

Manteve a integração na 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.

•

Integrou a Plataforma da Sociedade Civil para a implementação dos Cuidados
Continuados Integrados de Saúde Mental que tem como visão o direito à integração
social de todas as pessoas com doença mental ou perturbações do desenvolvimento,
sem discriminação de idade, género, origem étnica ou social, religião, ideologia, ou de
qualquer estatuto, no respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da
Convenção Sobre os Direitos da Criança, e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Incapacidade. Como missão esta plataforma pretende contribuir para a efetiva
implementação dos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCISM), no
espírito do Decreto-Lei 8/2010, de 28 de janeiro, republicado pelo Decreto-lei

22/2011, e dos outros diplomas que o regulamentam, assumindo-se como um parceiro
ativo no diálogo com o Governo nesta matéria.
•

Organizou do 1º Seminário MetAlentejo intitulado “saúde Mental no Alentejo: que
caminhos para o futuro?” que contou com a inscrição de 116 participantes e 12
oradores, entre os quais convidados representantes de entidades nacionais dedicadas
especificamente à área da saúde mental (nomeadamente a Federação Nacional das
Entidades de Reabilitação na Doença Mental (FNERDM), Familiarmente e ARIA).

•

Realizou ações de sensibilização para a problemática da saúde mental no Hospital do
Espirito Santo de Évora, através da distribuição de folhetos informativos,
esclarecimento de dúvidas e informação numa perspetiva de promoção da saúde
mental, divulgação das atividades desenvolvidas pela associação nos sistemas de
comunicação internos do HESE e colocação de cartazes alusivos às atividades e
projetos em funcionamento.

•

Realizou a 3a Caminhada pela Saúde Mental em Évora, integrada 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 na doença mental. Para a realização desta atividade
a MetAlentejo contou com a colaboração da Rádio Telefonia do Alentejo, Câmara
Municipal de Évora e Polícia de Segurança Pública.

•

Participou, em Abril de 2016, no Desafio pela Saúde, iniciativa organizada
conjuntamente pela Câmara Municipal de Évora, com atividades de divulgação e
promoção de saúde mental.

•

Participou 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 voluntários;

•

Participou nas Feiras do Bairro, mensalmente, com a organização da Junta de
Freguesia da Sra. da Saúde e Bacelo.

•

Participou nas Feiras de Antiguidades, mensalmente, localizadas no Mercado 1º de
Maio, nas quais vendeu produtos da Loja Social, procurando ao messo tempo divulgar
as atividades, missão, objetivos e valores da associação.

•

Abriu excepcional a Loja Social em loja situada no mercado 1º de Maio, nos meses de
Novembro e Dezembro, cedida pela Câmara municipal de Évora, com o objetivo de
potenciar as vendas e divulgação das atividades da associação durante a Época
Natalícia.

Parcerias
Foi mantido o protocolo de colaboração com o Hospital do Espirito Santo de Évora que
permite a colaboração das entidades e encaminhamento de pessoas com doença mental do
hospital para as atividades da associação. Esta parceria permite também publicitação das
atividades disponíveis junto dos doentes e frequentadores do hospital, bem como a realização
de ações de sensibilização e promoção da saúde mental.
Foi mantida a parceria com o Grupo Jerónimo Martins, a qual contempla o apoio psicológico
por técnicos da MetAlentejo a todos os funcionários deste grupo na zona do Alentejo.
Foi mantida a parceria com a Fundação Eugénio de Almeida no âmbito do projeto de
Voluntariado de Proximidade.
Foi iniciada a parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Évoramonte, cuja implementação e
resultados ficou adiada para o início de 2017.

Formação
Publicações/Participações em congressos/seminários
Ao longo ao ano de 2016 a MetAlentejo esteve representada nos seguintes eventos:
•

Participou no seminário dedicado à temática da Demência a 18 de Janeiro, organizado
pela Sta. Casa da Misericórdia de Portel, através de convite para a representação em
mesa redonda subordinada ao mesmo tema.

•

Participou numa mesa de discussão dedicada ao testemunho de familiares de pessoas
com doença mental nas Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental organizado
pela Câmara Municipal de Portalegre

•

Participou no 1º Seminário da Familiarmente, federação que congrega as entidades
que apoiam familiares e cuidadores de pessoas com doença mental.

•

Apresentou no XII Congresso Nacional de Psiquiatria, em Novembro de 2016, as
seguintes publicações:
o Póster intitulado: Projeto MetaCostura: resultados iniciais de um projeto
ocupacional e de reintegração laboral para pessoas com doença mental;
o Póster intitulado: Projeto MetaGym: Promoção da saúde física da pessoa com
doença mental
o Comunicação oral intitulada: Utilização de serviços de saúde mental após a
implementação de um projeto de voluntariado para pessoas com doença
mental.

Informação económico-financeira
No ano de 2016 consolidaram-se os resultados económico-financeiros da Associação. A
abertura da nova loja em setembro de 2015 permitiu potenciar as vendas e melhorar
significativamente as receitas em 2016.
Com a contratação de uma psicóloga através da medida Estágios Emprego do IEFP em
dezembro de 2015 e de uma administrativa também pelo IEFP (Contrato Emprego-Inserção + CEI+) em fevereiro de 2016, houve maiores necessidades de tesouraria.
Finalizou-se o pagamento da obra da sede durante o ano, concretizando-se um dos anseios,
ter uma sede num local que permita maior visibilidade à Associação.
Desde maio de 2015 que a MetAlentejo conta com a parceria do escritório de contabilidade,
António Melro - Gabinete De Contabilidade, Lda. Esta entidade eborense colabora de forma
voluntária com a associação, 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.

Demonstração de Resultados
Os ganhos da MetAlentejo resultam essencialmente das vendas da Loja Social que totalizaram,
em 2016, o montante de 7.782,47€. A este montante acrescem as quotas (878,75€), os
donativos (903,71€) e o apoio psicossocial (780€). O subsídio do IEFP, embora seja considerado
como um ganho, acaba por ser um custo, correspondente a 80% do vencimento da
colaboradora. No ano de 2016, por via da realização do seminário, a associação obteve
também rendimentos de 2.245,00€, aos quais se devem subtrair os gastos, pelo que o
resultado líquido do seminário traduziu-se em 957,80€.
Os gastos que mais pesaram na estrutura de gastos são: gastos com pessoal, eletricidade,
material de escritório e higiene.

Balanço
Da análise ao balanço é possível verificar que o ativo aumentou, especialmente o ativo
corrente (existências - inventário), 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.
O saldo bancário a 31 de dezembro de 2016 era de 4.406,55€.
O resultado líquido foi positivo (5.151,95€), uma melhoria face ao resultado de 2015
(3.025,73€).

