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A todos quantos contribuíram para os trabalhos do Encontro de Reflexão e Avaliação do Projeto rI(Age) IV "Saúde
Mental Comunitária: Presente e Futuro":

A FNERDM em parceria com as suas Associadas AEIPS, ARIA, ASMAL, CHPL, GAC, GIRA e Oportunidades APPASM,
organizou o Encontro "Saúde Mental Comunitária: Presente e Futuro", que teve lugar em Lisboa no 21 de
novembro de 2016.
Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito do Projeto rI(Age) IV - projeto cofinanciado pelo Programa de
Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., - o qual tem como principal objetivo contribuir para a inclusão social de
pessoas com experiência de doença mental, através da realização de atividades que promovam a interação entre
vários intervenientes: pessoas com experiência em doença mental, familiares, profissionais, organiz ações e a
comunidade em geral. O Encontro pretendeu continuar a dar visibilidade a novos projetos que se têm vindo a
desenvolver na área da Saúde Mental, constituindo-se como um espaço de debate e discussão aberta, de forma
positiva, sobre esta temática.
Neste evento foi realizada uma apresentação dos desenvolvimentos e resultados da execução dos projetos
cofinanciados pelo INR I.P., em 2016, nas suas diversas atividades, quer do Projeto Curso de Liderança em Saúde
Mental Comunitária quer do Projeto rI(Age) IV.
Com um programa enquadrado na temática “Sustentabilidade das Organizações na Saúde Mental Comunitária”, e
com espaço para o debate e aporte de ideias acerca da Saúde Mental Comunitária, nomeadamente , no que
respeita à implementação das iniciativas enquadradas nos CCISM, foram reafirmadas no essencial, as premissas
que devem orientar todas as organizações que na comunidade investem na área da saúde mental, e que passam
pela afirmação reiterada do direito de viver na comunidade e da acessibilidade aos serviços disponíveis para a
população em geral.
No Painel “Sustentabilidade das Organizações na Saúde Mental Comunitária”, com apresentações de plataformas
da GEOfundos, PPL Crowdfunding Portugal e a discussão acerca da “Importância de medir e comunicar o valor que
produzimos”, surgiu como oportunidade de debate e reflexão em torno do presente e do futuro das Organizações
na comunidade com atividades no âmbito da saúde mental.
Existiu ainda espaço para a apresentação de projetos e intervenções no âmbito da saúde mental como, “Relato
prático sobre o Projeto Mulher, Filha & Mãe”, “Suporte Individualizado: Um Exemplo de Integração Sócio-
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Profissional”, “Apoio Domiciliário no Âmbito da Saúde Mental”, “Intervenção Psicomotora em Saúde Mental” e
“Pro-Actus – Acessibilidade à Saúde Mental Comunitária”.
Na Mesa Redonda “FAQ’s em Saúde Mental Comunitária”, a implementação das iniciativas enquadradas nos CCISM
que tem suscitado preocupações profundas por parte das Organizações na comunidade, acerca das valências
selecionadas para integrar os projetos-piloto, foi ponto central de interesse.
A sessão temática sobre o Health Parliament Portugal, pretendeu apresentar os objetivos do trabalho a
desenvolver, como a discussão de temas estruturantes e elaboração de importantes recomendações na área das
políticas de saúde, em que a Saúde Mental é uma das áreas prioritárias.
Esperamos poder continuar a contar com a participação de todos em eventos futuros, no sentido de enriquecer o
nosso trabalho em prol das pessoas com experiência em doença mental.
A Todos, o nosso sincero obrigado!
Com os meus melhores cumprimentos,
A Presidente da Direção da FNERDM,
Maria João Vargas Moniz
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