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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.
Durante o ano de 2017 foi possível estender alguns dos projetos implementados pela
associação, bem como iniciar a atividade e projetar novas formas de apoiar as pessoas com
doença mental que procuraram o apoio da MetAlentejo.
No ano de 2017 a MetAlentejo reuniu 132 sócios, dos quais 12 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
No ano de 2017 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 2017 realizaram-se 5 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 2017 realizaram-se nove sessões.
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 2017
estiveram integradas na loja social da MetAlentejo 7 voluntários.
5. Projeto MetaGym: projeto de exercício físico focado na integração da pessoa com doença
mental. Este projeto tem como principais objetivos a promoção da saúde mental através da
prática de exercício físico, em pessoas com experiência em saúde mental, e,
consequentemente, a reabilitação de capacidades funcionais (físicas, cognitivas e emocionais).
Para mensuração do impacto da atividade física no funcionamento psicossocial das pessoas
integradas no projeto, foram selecionadas metodologias de avaliação adequadas aos objetivos
do projeto. No ano de 2017 foi estabelecida uma parceria com um ginásio da cidade de Évora,
que permitiu a criação de 3 vagas para frequência gratuita do ginásio, com as mesmas
condições que são oferecidas aos restantes clientes do ginásio. A parceria pressupôs a
realização de uma formação básica sobre doença mental e comunicação com pessoas com
doença mental, disponibilizada à equipa técnica do ginásio.
6. 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 2017 realizaram-se 80 sessões deste projeto, participando em média em cada
sessão 4 utentes.
7. Consultas de psicoterapia de acompanhamento individual: graças à contratação de
psicólogo estagiário em julho de 2017 realizaram-se 141 consultas de psicoterapia a um total
de 15 utentes.
8. Projeto Voluntariado em Saúde mental: projeto de capacitação de voluntários para o
acompanhamento de pessoas com doença mental. Tem como objetivo principal promover a

realização de atividades de apoio e supervisão da gestão quotidiana por um voluntário
formado em saúde mental, numa perspetiva de integração e reabilitação. O voluntário é
emparelhado com uma pessoa com doença mental, de acordo com as características pessoais
de ambos, e presta apoio em atividades como o acompanhamento em saídas (e.g. compras
domésticas, pagamentos, etc.), em passeios e atividades lúdicas, monitorização da adesão
terapêutica, e servem como facilitadores da comunicação entre os técnicos e os utentes e
famílias, estando alerta para possíveis recaídas e outras situações de risco. No âmbito deste
projeto, foram realizadas uma formação (novembro de 2017) que permitiram captar quatro
voluntários. Destes, três estão neste momento a desenvolver atividades que permitem o apoio
a três pessoas com doença mental.
9. Clube de leitura: Este projeto pretendeu reunir periodicamente pessoas para falar de um
determinado livro, ou texto, escolhido previamente,

com o objetivo de encontrar na

literatura, não apenas entretenimento, mas também para potenciar as qualidades terapêuticas
da leitura, criando um de espaço de reflexão e debate. Realizaram-se 4 sessões, que reuniram
28 participantes.
A MetAlentejo pôde ainda contar com estágio de 2 meses de 2 alunas do Curso Profissional de
Apoio Psicossocial da Escola Secundária Severim de Faria.
A par do desenvolvimento dos projetos atrás mencionados, a MetAlentejo participou em
diversas iniciativas durante o ano de 2017:
•

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 Unidade 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.

•

Realizou a 4a 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, Polícia de Segurança Pública e Caminheiros de Évora.

•

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 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 uma segunda Loja Social, em espaço cedido gratuitamente por particular, nos
meses de novembro, dezembro (e com manutenção do seu funcionamento em 2018),
com o objetivo de potenciar as vendas e divulgação das atividades da associação
durante a Época Natalícia.

•

Organizou a Exposição "Fotografia: Caminhos para a Saúde Mental" e Ciclo de Cinema
sobre Saúde Mental.

•

Beneficiou da organização de um Bootcamp, com o apoio da CoopJovem, no qual
estiveram presentes 23 participantes.

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 iniciada parceria com a Universidade de Évora no âmbito do projeto voluntariado em
Saúde Mental.

Foi iniciada colaboração com a ASTE, para o apoio psicológico de pessoas com doença mental
com apoio simultâneo na MetAlentejo.

Informação económico-financeira
No ano de 2017 consolidaram-se os resultados económico-financeiros da Associação.
A contratação de um psicólogo através da medida Estágios Emprego do IEFP em junho de 2017
e de uma administrativa também pelo IEFP (Contrato Emprego-Inserção + - CEI+) em julho de
2017, obrigou à manutenção do esforço financeiro já anteriormente assumido com os recursos
contratados.
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 2017, o montante de 4.114,68€. A este montante acrescem as quotas que ascenderam os
960,00 e os donativos que atingiram 1.148,98€, que inclui o apoio em consultas de psicologia.
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 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 2017 era de 8.112,79€.
O resultado líquido foi positivo 2.162,11€, ainda que pior que o de 2016 (5.151,95€), o que é
facilmente justificável com a acentuada redução de Vendas na nossa Loja Social (4.114,68€
para 7.774,47€).

