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Nº Objetivo Geral Estratégia Ações / instrumentos Meta Indicadores 
Responsáveis / 

Intervenientes

2.1.1
Realização de ação de informação pelo Depart. de Saúde 

Mental da ULSBA
1 ação / ano

Nº de ações com elementos do 

Depart. de Saúde Mental da 

ULSBA

2.1.2

Identificação dos serviços/técnicos/profissionais da 

comunidade que têm intervenção junto das pessoas 

com necessidades específicas no âmbito  da saúde 

mental

1 ação / ano Nº de entidades envolvidas

2.1.3
Definição de circuitos de comunicação entre o Depart. 

de saúde mental e as entidades locais/Técnicos

Definir processos de 

comunicação entre o 

Depart. de saúde 

mental e as entidades 

locais

Definição de circuito de 

comunicação/ Nº de entidades 

locais com intervenção na área 

da saúde mental

2.2

Aprofundar o 

conhecimento das 

respostas e recursos 

existentes ao nível 

da saúde mental na 

Região

Elaborar diagnóstico de 

necessidades/recusros/respostas na 

área da saúde mental

Mapeamento das respostas sociais e recursos na área da 

saúde mental;                                                              

Identificação de necessidades existentes nestas 

respostas sociais

diagnóstico de 

necessidades da saúde 

mental

Nº de entidades com 

intervenção na área da saúde 

mental / Nº de respostas 

sociais caraterizadas

CLAS / Grupo de trabalho 

específico na área da 

saúde mental

CLAS e Departamento de 

Saúde Mental 

Eixo 2 - Saúde Mental

Melhorar a 

articulação entre o 

Departamento de 

Psiquiatria e Saúde 

Mental  e as 

Entidades Locais

Divulgação junto do CLAS  as 

respostas do Departamento de Saúde 

Mental e Melhorar os processo de 

comunicação 

Conselho Local de Ação Social de Almodôvar 
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2.3

Capacitar as 

entidades e os 

agentes na área da 

saúde mental

Promover a qualificação dos 

profissionais que prestam assistência 

direta aos clientes com doença mental 

Levantamento de necessidades de qualificação no 

concelho;                                                         

Desenvolvimento de um plano de formação

Plano de formação 

definido

Levantamento de necessidades 

de qualificação  no concelho;                             

Elaboração de plano de 

formação

CLAS, Depart. de Saúde 

Mental, IEFP e Entidades 

locais

2.4.1

Sensibilizar as entidades locais para a 

temática: literacia para a saúde 

mental

Desenvolvimento de ações de informação/sensibilização 

para a área da saúde mental
1 ação / ano

Nº de ações de 

informação/sensibilização 

realizadas

Admnistração Regional 

de Saúde do Alentejo 

(ARSA), CLAS e entidades 

locais

2.4.2

Sensibilizar o CLAS e as entidades 

locais para o desenvolvimento de 

medidas de promoção da saúde 

mental e prevenção da doença mental

Realização de ações de promoção da saúde mental 1 ação / ano
Nº de ações de promoção 

realizadas

Admnistração Regional 

de Saúde do Alentejo 

(ARSA), CLAS e entidades 

locais

Incentivar o CLAS 

para o 

desenvolvimento de 

medidas de 

prevenção na área 

da saúde mental

Eixo 2 - Saúde Mental

Conselho Local de Ação Social de Almodôvar 


