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A ManifestaMente é uma associação sem fins lucrativos, que se define como

uma iniciativa cidadã pela saúde mental. Começou a ser sonhada em 2017 a

partir  de  uma conjugação  de  vontades  e  estamos no  terreno  desde  2018.

Definimo-nos  como  uma  “iniciativa  cidadã  pela  saúde  mental”  porque

acreditamos que a saúde mental diz respeito a todos e é fundamental envolver

a sociedade civil nesta problemática. A nossa equipa acredita na importância

de  FALAR,  inspirando  as  pessoas  a  falar  sobre  saúde  mental;  JUNTAR,

convocando não apenas técnicos de saúde mas toda a sociedade civil para

a mesa de discussão sobre saúde mental e FAZER, encontrando soluções

criativas para melhorar a saúde mental de todos nós e encorajar outros a

fazer o mesmo.

Estes  cinco  anos  foram  pautados  por  um  crescimento,  de  certa  forma

inesperado  para  nós. O nosso  primeiro  projeto  foi  o  Kit  Básico  de  Saúde

Mental. Queríamos criar uma ferramenta de literacia em saúde mental dirigida

a população em geral, que reunisse toda a informação que todos devem saber

sobre saúde mental. Assim nasceu este Kit, um minicurso online, que conjuga

o rigor científico com a linguagem descontraída, onde constam conteúdo como:

o que é a saúde mental, como podemos cuidar dela, quais são os sinais de

alarme,  e  como podemos procurar  ajuda.  Encontra-se  disponível,  de  forma

gratuita, no nosso site e já mais de 17 000 começaram a ver o Kit!

O Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais foi outro projeto que

implementámos  em  plena  pandemia.  Trata-se  de  um  programa  de

capacitação  de  pessoas  chave  na  comunidade,  de  modo  que  estas

consigam promover a saúde mental nas suas comunidades em segurança.

A primeira edição deste programa foi implementada no contexto autárquico

e chegou a 166 trabalhadores, pertencentes a 45 autarquias distintas das

regiões  das  Administrações  Regionais  de  Saúde  Lisboa  e  Vale  do  Tejo,

Alentejo e Algarve. A complexidade do espectro saúde-doença mental é tão

grande que as soluções não podem ficar restritas aos serviços clínicos. A



promoção da saúde mental é uma área que deve envolver ativamente as

populações e ainda há muito a fazer neste campo.

A equipa tem crescido a olhos vistos, e todos partilhamos a mesma visão e

vontade de por mãos à obra para melhorar a saúde mental de todos nós.

Mantemo-nos  fiéis  à  nossa  visão  e  com mesmo entusiasmadas  que  nos

caracteriza desde o início. Vale a pena referir que a pandemia a Covid 19

obrigou-nos a uma reformulação profunda dos nossos planos de atividades

dos anos 2020 e 2021. Foi necessário mobilizarmos toda a nossa resiliência

(e criatividade) para conseguirmos manter os objetivos a que nos tínhamos

proposto tendo em conta as contingências sociais impostas pela pandemia.

Recentemente,  começámos o  ano  2022  com um presente  inesperado.  A

Fundação Calouste Gulbenkian aprovou um apoio monetário excecional a

doze  organizações  cuja  ação  se  destacou  durante  a  pandemia,  e  a

Manifestamente foi uma delas. Não podíamos estar mais entusiasmadas a

pensar nos projetos que temos na manga que em breve iremos partilhar.

1. O que pode fazer a sociedade civil para contribuir para uma sociedade

mais saudável?

2. Que  áreas  devem  ser  prioritárias  no  âmbito  da  promoção  da  saúde

mental em Portugal?

3. Qual é a vossa receita para cuidarem da vossa saúde mental? Ou por

outras palavras, quais são os ingredientes que fundamentais na vossa

receita de saúde mental?


