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Constituir-se

"

reabilitação

como uma rede de organismos nacionais que desenvolvem

respostas sociais/serviços

de

na área de doença mental.

Introdução
No ano de 2017 a FNERDM para além da comemoração
diversas atividades e representou

dos 20 anos da sua constituição,

desenvolveu

as suas Entidades Associadas em vários organismos. Neste relatório

são apresentadas as ações concretizadas pela FNERDM, de acordo com os seguintes itens:
1)

Comemoração dos 20 anos da FNERDM

2)

Sustentabilidade

Económica da FNERDM:

Apoio ao Funcionamento

das ONGPD, pelo INR, I.P. 2017;

3)

Atividade Técnica e Administrativa

4)

Atividades Técnico - Políticas;

da FNERDM;

5)

Programa Nacional de Financiamento

a Projetos pelo INR, I.P. 2017:

- Curso de Capacitação em Saúde Mental Comunitária;
- Projeto rl(Age)V;
6)

Laço - Campanha de combate ao estigma: Mude a sua Atitude face à Doença Mental.

7)

Organização, Participação,

Representação

e Apresentação

de Comunicações da FNERDM

em Formações, Conferências e Seminários;
8)

Dia Mundial da Saúde Mental 2017;

9)

Outras iniciativas.

1. Comemorações dos 20 Anos da FNERM
No ano de 2017 comemoraram-se
comemorativo

da efeméride

os 20 anos da constituição

que foi utilizado

da FNERDM tendo sido criado um logotipo

em todos os materiais

produzidos

e apresentações

publicas.
No dia 16 de outubro
graciosamente

foi realizada

uma sessão comemorativa

cedido pela Câmara Municipal

presença dos representantes

no Museu da Cidade de Lisboa,

de Lisboa para o evento.

do INR, ARS-LVT, RNCCI, anteriores

Esta sessão contou com a

membros

dos corpos sociais da

FNERDM e entidades Associadas.
Neste evento foi entregue a todas as associadas uma placa comemorativa
pelo seu investimento

e dedicação ao desenvolvimento

e de reconhecimento

dos serviços comunitários

publico

em saúde mental em

Portugal.
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2. Sustentabilidade

Económica da FNERDM

A FNERDM formalizou
Financiamento
implementar

e obteve

aprovação

a Projetos pelo Instituto

de duas

ao Programa

Nacional

de

entre junho e dezembro: o Curso de Capacitação em Saúde

ao Apoio ao Funcionamento

alocação de despesas inerentes ao funcionamento

das ONGPD pelo INR, I.P., permitiu a ~

da FNERDM.

Após realização de pedido de apoio financeiro ao Instituto
n.Q 19/2015 de 16 de setembro

~

ç-~~

e o rl(Age) V, onde se incluiu a 5ª Caminhada pela Saúde Mental.

Este ano, a aprovação da candidatura

Normativo

candidaturas

Nacional para a Reabilitação (INR), I.P. 2017, o que permitiu

dois projetes, desenvolvidos

Mental Comunitária,

~CJ7

da Segurança Social, ao abrigo do Despacho

para apoio a Federações, este foi aprovado e recebido a

30/10/2017.
Quanto

à cobrança de quotas, constatou-se

pagamento, embora continuemos

3. Atividade

uma melhoria

no número

o

o

da FNERDM

à execução aos seus objetivos funcionais,

prestação de apoio técnico, tendo sido privilegiada a disseminação
via eletrónica, contribuindo

a cumprir

a ter Entidades Associadas em incumprimento.

Técnica e Administrativa

A Direção deu continuidade

de entidades

assim, para fortalecer

principalmente

de informação

ao nível da

principalmente

por

a relação com as Entidades Associadas.

Website, as páginas do Facebook e o Linkedin tanto da FNERDM como do Projeto ri (Age), foram

importantes

instrumentos

para a divulgação do trabalho realizado pela FNERDM e mais especificamente

dos seus projetos desenvolvidos,

mas também das suas Associadas.

Durante o ano de 2017 iniciou-se as negociações com a Microsoft

Inc para formalização

de um acordo

de parceria tanto com a FNERDM como com as suas associadas sem fins lucrativos no sentido de dar
acesso à utilização do Office 365 profissional

4. Atividades

El.

Técnico - Políticas

a) Grupo Interinstitucional

para a Integração de Pessoas Sem Abrigo - GIMAE

A FNERDM deu continuidade

à participação

em todas as atividades

para as quais está designada,

nomeadamente

as reuniões do Núcleo Executivo, e dos Grupos de Trabalho da Formação (Entidade

Coordenadora),

da Intervenção

participou

ativamente

(Membro)

e da Monitorização

Nacional

(Membro).

A FNERDM

na elaboração da ENIPSSA- Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa em

Situação de Sem Abrigo, assim como no plano de atividades
Encontro

e Avaliação

dos

NPISA. Todos

os documentos

e orçamento

estão

disponíveis

e na organização
no site

do lQ

da ENIPSSA.

http://www.enipssa.pt/enipssa
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b) Conselho Nacional de Saúde Mental - CNSM

~

A FNERDM manteve a sua participação
contributos

nas quais foi apresentando

para portaria de implementação

vários

no que diz respeito à emissão

nos diferentes domínios e assuntos debatidos nomeadamente

de recomendações

ífJ

nas reuniões regulamentares,

da RNCCI - saúde mental, divulgando também

as

suas atividades junto dos membros conselheiros.

~

v.:.:ituto

Nacionalparaa Reabilitação,
I.P.

A FNERDM manteve

a sua participação

nas reuniões e procurou

o envolvimento

de todas as suas

Entidades Associadas nos assuntos nestas debatidas.

d) Comissão para a Participação de Utentes e Cuidadores - CCPUC
A FNERDM participou

na CCPUC, organizada

pelo Plano Nacional de Saúde Mental.

Colaborou

na

preparação do 1.º ERUCASM que se realizou a 28 de abril de 2017, em Alvaiázere tendo A presidente da
FNERDM comentado

o painel "Desafios das Respostas Piloto dos Cuidados Continuados

Integrados de

Saúde Mental da Região Centro".
e) Rede Social-

Conselho Local de Ação Social de Lisboa

Participação nas reuniões da Rede Social de Lisboa, nomeadamente
saúde mental formado para dar resposta à prioridade identificada
Mental,

onde se pretende

cumprir

políticas articuladas de intervenção

dois objetivos

específicos:

através da integração do grupo de
no diagnóstico da CMl-

diversificar

e reforçar as estruturas comunitárias

Eixo 3 Saúde

as respostas e promover

de apoio a doentes, famílias e

outros cuidadores.
f) Reuniões de Trabalho EAPN
A Federação como associada da EAPN - Portugal, manteve a sua participação de forma ativa divulgando
as atividades desenvolvidas

e através da colaboração

na conceção de programas de formação

profissionais e utilizadores de serviços na área da saúde mental comunitária.
foi nomeada Subcoordenadora

para

Para este triénio a FNERDM

do núcleo regional de lisboa da EAPN

g) Rede DLBC Lisboa - "Associação para o Desenvolvimento

Local de Base Comunitária

de Lisboa"

A FNERDM participou nas assembleias gerais onde foi aprovado o Plano de Atividades e orçamento para
2018, onde também foi dada nota do trabalho realizado no âmbito de projetos europeus.
h) Plataforma

da Sociedade Civil para a Implementação

dos Cuidados Continuados

Integrados

de

Saúde Mental
Durante o ano de 2017 a plataforma

a FNERDM participou ativamente

com organização de reuniões na sua sede e participou ativamente
com assento parlamentar
de esclarecimentos

no sentido de dar informações e contribuir

relacionados com a aprovação e implementação

rede de cuidados continuados

em todas as atividades realizadas

nas audições com os partidos políticos
para a fundamentação

dos pedidos

dos cuidados em saúde mental na

integrados.

i) Reuniões de Trabalho com a CNIS
Este ano continuamos

a articular com a CNIS o objetivo de conjugar esforços no âmbito da reconversão

das Respostas Sociais (Despacho Conjunto 407/98).
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j) Conselho Regional de Saúde Mental-

CRSM

No final deste ano a FNERDM esteve representada na 1ª reunião do Conselho Regional de Saúde Mental.
Este organismo que conta com cerca de 50 entidades públicas e privadas que desempenham

papéis

diversificados na área da saúde mental, tem como missão assegurar e garantir a unidade e continuidade
da prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como a promoção da saúde mental na Região de
Lisboa e Vale do Tejo. No trabalho

até à data foi apresentado

desenvolvido

o enquadramento

geral e

objetivos do Conselho Regional e o plano de atividades para o ano de 2018.
Para além dos grupos de trabalho a FNERDM durante o ano de 2017 aderiu à Carta Portuguesa para a
Diversidade, à Plataforma Saudemental.pt

5. Programa Nacional de Financiamento

e à subscrição da GEOfundos.

a Projetos pelo INR, I.P. 2017:

Ao abrigo do Programa Nacional de Financiamento

a Projetos pelo INR, I.P. 2017 a FNERDM estabeleceu

parcerias com algumas das suas Entidades Associadas, e em conjunto

implementaram-se

os seguintes

projetos:
5.1 Curso de Capacitação em Saúde Mental Comunitária

o Curso

de Capacitação em Saúde Mental Comunitária,

decorrido entre 01/06/2017

e 31/12/2017,

foi

um projeto desenvolvido pela FNERDM em parceria com as suas Associadas A FARPA, AEIPS, ARIA, CHPL,
GAC e MetAlentejo

e foi cofinanciado

pelo Programa de Financiamento

a Projetos pelo Instituto

Nacional para a Reabilitação, I.P. 2017.

o

Curso destinou-se

a dirigentes

ou responsáveis

profissional no âmbito da Saúde Mental Comunitária,
os dirigentes/líderes
intervenção

o projeto

associativos,

no sentido

associativos

a sua prática

e teve como principal objetivo formar e capacitar

de promover

o desenvolvimento

da capacidade

de

das associações que desenvolvem serviços e suportes para pessoas com doença mental.

compreendeu

o desenvolvimento

e implementação

- Curso de Capacitação

em Saúde Mental

Comunitária

setembro

que desenvolvem

de 2017, e contou com a participação

de duas ações de formação:

- nível I - Decorreu nos dias 20, 21 e 22 de

de 15 formandos.

prático, com carga total de 18 horas presenciais, desenvolvido

Foi um curso de caráter teórico-

no âmbito de nove sessões formativas

teórico-práticas;

- Curso de Capacitação
novembro

em Saúde Mental

Comunitária

de 2017 e contou com a participação

- nível 11 - Decorreu nos dias 8, 9 e 10 de

de 16 formandos.

prático, com carga total de 15 horas presenciais, desenvolvido

Foi um curso de caráter teórico-

no âmbito de quatro sessões formativas

teórico-práticas.

o projeto

abrangeu 31 pessoas formandos.
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5.2 Projeto rl(Age) V
O projeto rl(Age) V, decorrido

entre 01/06/2017

e 31/12/2017,

foi um projeto

desenvolvido

pela

FNERDM, em parceria com as suas Associadas A FARPA, AEIPS, ARIA, ASMAL, CHPL, GAC, GIRA e
MetAlentejo,

no âmbito

Reabilitação,

do Programa de Financiamento

a Projetos pelo Instituto

Nacional para a

I.P. 2017.

Foi um projeto na área da Saúde Mental, com abrangência nacional, cujo principal objetivo foi contribuir
para a inclusão social de pessoas com doença mental, através da dinamização de diversas iniciativas que
pretendiam

promover

autodeterminação,

a

capacitação

o crescimento

e

melhoria

das

pessoal, o envolvimento

cultural, saúde física e o foco na comunidade

competências

pessoais

e

sociais,

da pessoa através da sua participação

a

ativa,

como o fator chave para a inclusão.

O projeto envolveu as seguintes ações:
- Dinamização da página oficial do projeto no Facebook e site da FNERDM - Divulgação de iniciativas,
campanhas e informações

diversas e disponibilização

de recursos, sobre a área da Saúde Mental.

Nesta ação estiveram envolvidas 1669 pessoas (seguidores da página do projeto);

- Concurso de Pensamentos "Vamos pensar a Inclusão na Doença Mental" - Concurso que desafiou a
comunidade

a apresentar

uma frase que transmitisse

um pensamento

e/ou reflexão respondendo

a

duas questões: o que ajuda no meu processo de inclusão? e/ou o que eu posso fazer para ajudar na
inclusão do outro? A ação culminou com a publicação de blocos de notas com a inserção na capa das 20
frases mais votadas, cuja distribuição

é gratuita e disponível a todos. Envolveram-se

nesta ação 1642

pessoas;

- S.l!

Caminhada pela Saúde Mental - A ação decorreu a 16 de outubro de 2017, em Lisboa, e teve como

objetivo

a participação

promovendo

ativa da comunidade

a aproximação

em ações de combate

e interação entre vários intervenientes:

ao estigma e exclusão social,

pessoas com doença mental, suas

famílias e profissionais de serviços, e a comunidade

em geral. O evento contou com apoios de: Câmara

Municipal

Fundação PT, Gravymedal,

de Lisboa, Empresa Águas do Vimeiro,

Junta de Freguesia do

Parque das Nações, Metro de Lisboa e Visão Vertical.
Participaram

na Caminhada 492 pessoas;

- Encontro de Reflexão e Avaliação "Determinantes
atividade

que pretendeu

promover

Sociais para a Promoção da Saúde Mental" -

a reflexão e o balanço conjunto

pessoas com doença mental e comunidade

(entre profissionais,

familiares,

em geral), acerca das várias atividades do projeto ri (Age) V,

divulgando os principais resultados alcançados até à data da ação, com especial enfoque no Concurso
de Pensamentos,

com a apresentação

e entrega

de troféu

ao vencedor

apresentadas comunicações e respetivo debate acerca dos "Determinantes
Saúde Mental",

do concurso.

Foram

Sociais para a Promoção da

entre estes, o Emprego, a Habitação e a Saúde. A dinamização de uma Mesa Redonda -

"FAQ's" sobre Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados - As respostas de Saúde Mental,

pretendeu ainda ser um momento de reflexão conjunta com perguntas e respostas sobre os desafios da
implementação

das respostas de saúde mental, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
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o Encontro

decorreu a 23 de novembro

de 2017, no Salão Nobre do Palácio Baldaya, e contou com a

presença de 85 pessoas.
O projeto
participantes

abrangeu

7735 pessoas. Este valor foi obtido

através do somatório

diretos no Projeto (6000) e do n. total de participantes
Q

do n.Q total

de

indiretos no Projeto (1735).

6. Campanha de combate ao estigma: "Mude a sua Atitude face à Doença Mental" - Laço FNERDM
A Campanha "Mude a sua atitude face à Doença Mental" foi sendo implementada

ao longo de todo o

ano, através da venda de laços-pin, nas instalações de algumas entidades associadas, pelas próprias
instituições.
Para além disso, foi-se disseminando

a campanha, através da divulgação por email e nas redes sociais -

Facebook e Linkedln, e Website da FNERDM, divulgando os seus objetivos.

Durante o mês de outubro foi lançado o desafio público, para que todas as pessoas colocassem nas suas
redes sociais o Laço da campanha, de forma a dar maior visibilidade
objetivo de alertar a comunidade

para a problemática

à campanha, cumprindo

com o

da Doença Mental.

O laço-pin da campanha foi divulgado e disponibilizado

para venda em alguns eventos (e.g. Feira do

ISCTE,Encontro do Projeto rl(Age) V, edições do Curso de Capacitação em Saúde Mental Comunitária).
Os flyers da Campanha foram distribuídos gratuitamente

a todos os participantes

da 5.ª Caminhada pela

Saúde Mental, integrando o kit de participação.
Importa

mencionar

que os laços-pin e flyers foram sendo distruídos

aquando o estabelecimento

pelos membros

da FNERDM,

de contactos presenciais (e.g. visitas a instalações, reuniões).

Nos seminários e apresentações

públicas de comunicações,

o laço-pin foi usado pelos elementos

da

FNERDM (colocação na camisola e/ou casaco).

7. Participação,

Representação

e Apresentação

de Comunicações

da FNERDM em Formações,

Conferências e Seminários de Acções

7.1. Representação em Encontros e Seminários
- "Modelos inovadores de Financiamento

em Saúde Mental"

- Workshop I "A estratégia de financiamento

- Apresentação de Resultados, 27 de abril;

e a parceria num ecossistema de desenvolvimento

local" -

Rede DLBC Lx, 9 de maio;
- GEOfundos ... Um Ano Depois, 16 de maio;
- Colóquio "Desenvolvimento
- 11Encontro FamiliarMente

Comunitário"

- Europe Engage Seminar, 18 e 19 de maio;

"A Saúde Mental na Família, Presente e Futuro", 19 de maio;

- Fórum Nacional para a Diversidade, 22 de maio;
- Workshop 11"Redes e plataformas

de financiamento"

- Rede DLBC Lx, 24 de maio;

- Second EU Mental Health Compass Forum, 8 e 9 de junho;
- Seminário "IPSS Promotoros de Saúde", 19 de junho;
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- Plenário final do Health Parliament Portugal, 30 de junho;

Jl!ii - Feira de Saúde e Bem-Estar,
.~
~

22 de setembro;

- Conferência da UNECE - Ministerial

Conference on Ageing: A Sustainable Society for Ali Ages - Realizing

-~~
7

the potential of living longer, 22 de setembro;

V~L.(1 - Comemoração

do Dia Mundial da SM do ISCTE,10 de outubro;

Apresentação

~

do Relatório do Programa de Saúde Prioritário

na área da Saúde Mental de 2017 -

Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro;

- 32 colóquio Partilhar Experiências de Gestão no 32 Setor, 29 de novembro;
- Feira Artesanato

ISCTE, Comemoração

do Dia Internacional

das Pessoas com Deficiência,

5 de

dezembro;
7.2. Apresentação

de Comunicações e Posters, em Encontros e Seminários

- Seminário Saúde Mental - "Perspetivando

a Reabilitação e Reintegração na Daença Mental Grave", 26

de janeiro;
Participação no painel "Desafios da Integração em Portugal: Intervenção
-

1.2

Integrada para quando?".

ERUCASM, 28 de abril;

Participação

como comentadora

no painel "Como promover

a participação

e o empowerment

dos

Comunitária

em Saúde Mental",

6 de

utentes e cuidadores nas novas respostas de Saúde Mental".
- Encontro "(des)EquilibradaMente

- Reflexões ...uma Intervenção

junho;
Participação na Conferência de Abertura "Desafios da Integração Comunitária na área da Saúde Mental".
- Encontro de Estratégias Locais em Matéria de Saúde Mental, 26 de junho;
Participação como Moderadora

da mesa redonda: "A Saúde Mental na Comunidade: Presente e Futuro".

- IV Encontro de Auto-Representação

do IIHSCJ "Promover Oportunidades",

13 de outubro;

Participação no painel "O Estigma nas pessoas com Doença Mental: Oportunidades

de Integração".

- 20.2 Aniversário da FNERDM, 16 de outubro;
Apresentação das ações da FNERDM e grupos de trabalho em que colabora.
- Encontro de Reflexão e Avaliação do Projeto rl(Age) V: "Determinanies
Saúde Mental",

Sociais para a Promoção da

23 de novembro;

Organização do Encontro;
Moderação de painéis temáticos;
Apresentação

da Comunicação:

"Ações desenvolvidas

Projetos pelo INR, I.P. - Desenvolvimento

ao abrigo do Programa de Financiamento

a

e Resultados".

8. Dia Mundial da Saúde Mental 2017
Para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental -10 de outubro, a FNERDM divulgou um alerta alusivo ao
dia, e lançou o desafio à comunidade

para que todas as pessoas colocassem nas suas redes sociais o

Laço da campanha de combate ao estigma: "Mude a sua atitude face à Doença Mental", de forma a dar
maior visibilidade

à campanha, cumprindo com o objetivo de alertar a comunidade para a problemática

da Doença Mental.

7
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Também como forma de assinalar o dia, foi organizada a 5.ª Caminhada pela Saúde Mental (integrada
no projeto rl(Age) V), que foi realizada a 16 de outubro, procurando

mobilizar a comunidade envolvente.
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FNERDM •••••
Objectivos
Estratégicos

ANOS

Objectivos Operacionais

Descrição

Descrição

Acções

Gerir o orçamento
aprovado
Relatório
Apresentar

as contas às

Entidades Associadas

Grau de
Cumprimento (%)

Grau de
Cumprimento

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pelo menos 30% de regularizações

100

100

Pagamento

57

57

Descrição

Indicador / Meta

Indicador / Meta

previsional

para 2017

em 2016

Não ultrapassar

o orçamento

previsto

de Contas

apresentado
Orçamento

e aprovado

Elaborar

e em AG apresentar

Relatório

de Contas de 2016

Elaborar

em

e aprovar

o

e Aprovado

Orçamento

AG Apresentar

Previsional

de Contas de 2016 aprovados

por

maioria

Previsional

apresentado

Relatório

e aprovar

o

para 2018

Orçamento

Previsional

para 2018 aprovado

por maioria

~
o

Relatório

et:

de Actividade

L.LJ

z
u..

,ro
ro
•...

Apresentar
relatório

'Cü

apresentado

o Plano e

de Actividades

às

Entidades Associadas

u
c
ro

e aprovado

Elaborar

e em AG apresentar

Relatório

de Actividades

e aprovar

o

do Ano 2016

Relatório

de Actividades

de 2016 aprovados

por maioria

Planos de Actividades
proposto

apresentado

Aprovados

c
<+=

e

Elaborar em AG Apresentar
de Actividades

e aprovar o Plano

para 2018

Plano de Actividades

para 2018 aprovado

maioria

por

Q)

'O

Candidatura

ro

'O

.s

ao Programa de Financiamento

Projetos pelo Instituto

ro
.•...

Reabilitação,

c

a

Nacional para a

I.P. 2017

Aprovação

da candidatura/Atingir

orçamento

aprovado

Aprovação

da candidatura/Atingir

95% do

.•...
Q)

'"
:::l
'"
•...

Realizar candidaturas

o

novos Programas/Projectos

ro

a

Novos projectos/4

Candidatura
Institito

ao Apoio ao Funcionamento

Nacional para a Reabilitação,

do

I.P.

menos 95% do orçamento

2017

Candidatura

ao apoio financeiro

Despacho Normativo

Cobrar as quotas

Objectivos
Estratégicos
,

~

.\

<>

Sócios/21

Objectivos Operacionais

Informar

os

sócios

regularizarem/pagarem

ao abrigo do

n.Q 19/2015

da

necessidade

as quotas

de

Aprovação

Acções

pelo

aprovado

da candidatura

de quotas por ano civil/21

~~~\
~

Descrição

Descrição

Apoiar as

Dar acessória técnica às

Associadas

entidades

associadas

Indicador / Meta

Divulgar acções e informações

Entidades apoiadas/21

relacionadas
interesse

Angariar

novos sócios

Indicador / Meta

Descrição

às entidades

e

Encaminhamento

de pelo menos 80% da

informação

recebida para os associados.

Angariação

de pelo menos 1 sócio/semestre

Grau de
Cumprimento

100

100

50

50

associadas

Campanha de angariação

Novos sócios/ 2

pertinentes

com Saúde Mental e áreas de

Grau de
Cumprimento (%)

de novos sócios

,

Comunicações
Apresentação

de comunicações/posters

seminários

100

a apresentar/2

em

100

e conferências
100

Posters/2
Representar
seminários

a FNERDM em
e conferências

N.º de representações/5
Comemorações

dos 20 anos da FNERDM

Participação

em Seminários

Dinamização

do site da FNERDM

Organização

e Conferências

de Evento/ 1

Participação/5

100

100

360

360

100

100

100

100

100

100

67

67

Dar
visibilidade

à

FNERDM

Dinamização

da

página

do

Maior

acessibidade

da informação

Facebook

da

Aumento

em

interactividade

FNERDM

e manuseamento

e 70%

actualizada

70%

da

participação

e

da

participação

e

da página

Divulgação do trabalho
realizado pela FNERDM e

Meios de divulgação/

suas Associadas

3
Dinamização

da página do Linkdin

Aumento

em

interactividade

Criação das notas do mês

Objectivos
Estratégicos

Objectivos Operacionais

50%
da página

Notas do mês/ 6

Acções
"

10

Descrição

Descrição

Descrição

Indicador / Meta

Indicador/

Cumprimento

Presença pelo e menos em 80% das reuniões

Estratégia

nas
Nacional

reuniões

do

GIMAE

para a Integração

(%)

Cumprimento

100

agendadas.
Participação

Grau de

Grau de

Meta

-

para as I

I
Divulgação

Pessoas Sem Abrigo

de

desenvolvidas

100%

das acções

e/ou

difundidas

por

I

100

esta

relevantes

100

para a Saúde Mental

Participação
Mental

no Conselho Nacional de Saúde

(CNSM)

INR - Instituto

Nacional de Reabilitação

Presença em 80% das reuniões agenda das.

Participaçção

Participação

Dar

em

pelo

menos

80%

das

reuniões agendadas

em reuniões/

100

100

100

100

67

3

continuidade

à

actividade
técnico-

Representação
Plataformas

oficial em 9
Nacionais

Participar

de forma activa

nas Plataformas

Nacionais/

Comissão para a Participação
9

de Utentes e

Cuidadores - CCPUC

Organização e Participação

no 1QERUCASM/ 1

100

81

politica
desenvolvida

Divulgação

das acções por esta desenvolvidas

e/ou difundidas/

75

4

Rede Social - Conselho Nacional de Acção
Participação

Social de Lisboa

Participar

nas reuniões/

2

nas acções por esta desenvolvidas

1
EAPN Portugal-

Rede Europeia Anti Pobreza

de Lisboa

~,~~\

/

100

100
100

Divulgação

das acções por esta desenvolvidas

e/ou difundidas/lO
Rede DLBC Lisboa - Associação
para o
Desenvolvimento
Local de Base Comunitária

100

I Partlclpação

100

.._

em pelo menos 80% das reuniões

100

100

agendadas

11

,~

.\
I

PIlatafOIlll11lél
da Sociedade Gviil para a
Implemelf1l1ti!ição dos Cuidados Colf1ltilf1luados
Integrados

de Saúde Mental

Conselho Regional de Saúde Mental

Partidipaçção

em

pello

melf1los 8(lI%

dias

pelo

menos

das

reuniiões ilIgendadas

Partidpaçção

em

80%

reuniões agendadas

Envolver

as Entidades

Associadas

à FNERDM

na campanha/lO

100

100

100

100

80

100

Campanha do Laço - Mude a Sua Atitude
Combate ao estigma

Face à Doença Mental

N.!! de ao;ães/2

Comemoração

do Dia Mundial

da Saúde

Memal
Estalbel!ecer-

Angariar

parcems

fortalecer

~

Descrição

Objedivos

Esbatigicos

novas parcerÜllis ou
as existentes

INI.!!! de contactos

IndilCildor / Meta

Objectivos Operaàonais

por ano/3

Estabelecümenro

Descriíção

de protocolos

furma[s

Participar

em ações alusivas ao DMSM/3

100

100

Promover

Sessões especificas da Campanha/3

100

100

Participar

em Ao;ões Alusivas ao Dia/3

100

100

33

33

Formalizar
informais

pelo menos 25'" das parceriias

Indicador / Meta

Grau de
Cumprimento

Grau de
(~)

Cumprimento

Aqões

12

