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Distribuição Gratuita

Missão Prestar serviços que 
promovam a qualidade de vida de 
grupos vulneráveis e suas famílias 
e que possibilitem as condições de 
acesso aos seus direitos de cidadãos, 
em igualdade de oportunidades.

Visão Participar activamente na 
construção de uma sociedade que 
olha a diferença com igualdade, 
visando a qualidade de vida e a 
integração social. 
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É com muito gosto que apresentamos a 4ª edição 
da revista particiPAR - uma revista de todos para 
todos. Passaram já dois anos desde a 1ª edição e a 
sua continuidade não teria sido possível sem a parti-
cipação dos nossos CLIENTES, que através deste 
espaço encontram mais uma forma de se expressar 
e chegar aos outros. Agradecemos, mais uma vez, 
o seu empenho e também dos seus FAMILIARES, 
COLABORADORES, VOLUNTÁRIOS, ENTIDADES 
PARCEIRAS.

E porque A PESSOA a quem é atribuído um 
diagnóstico NÃO É O DIAGNÓSTICO, esta edição 
é dedicada à desmistificação das doenças mentais.

Falamos de ESTIGMA, tantas vezes associado 
às pessoas com problemas de saúde mental ou 
quaisquer tipo de deficiências ou incapacidades.

EDITORIAL
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Porque o Estigma Social pode ter efeitos devasta-
dores na qualidade de vida das pessoas que dele 
são alvo, prejudicando, não raras vezes, o seu 
acesso à educação, emprego, justiça, habitação, 
saúde e demais oportunidades e direitos sociais. 
Deste modo, é também nossa responsabilidade agir 
no sentido de contribuir para a garantia dos direitos 
fundamentais das pessoas, assim como para a 
capacitação do exercício dos seus deveres de cida-
dãos.

O CEERDL pretende, quer na sua ação diária, quer 
através de iniciativas específicas, focar-se nas 
potencialidades dos seus clientes.

Pretendemos trabalhar no sentido de melhorar 
continuamente a nossa intervenção; sustentando as 
nossas práticas em dados da evidência; testando 
novas metodologias; alargando, em parceria, com 
entidades de diversas áreas, o nosso trabalho com 
a comunidade.

Queremos, sobretudo, estar ao lado daqueles que 
acreditam que todos podemos ParticiPAR. Juntos 
podemos SER parceiros para a Inclusão.
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partilhar
momentos
O Clube do Cliente tem contado com o entusiasmo e a 
participação ativa dos clientes e ex-clientes do CEERDL 
para crescer e ampliar as suas ações.

CEERDL: CLUBE DO CLIENTE
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06

A implementação das propostas 
de atividades de âmbito cultural, 
recreativo, formativo, desportivo e 
de lazer, envolveu muitas vezes a 
colaboração de outras entidades, 
que solidária e prontamente 
responderam a solicitações do 
clube.
Contámos com o Caldas Sport 
Clube em várias iniciativas de 
convívio com os atletas e de 
sensibilização desportiva;
Fomos convidados para assistir a 
eventos desportivos da Seleção 
Nacional de Futebol e aos 47.ºs 
Campeonatos Internacionais de 
Badminton;
Fomos agraciados com um concerto 
pelo Grupo Coral dos Pimpões;
Comemorámos o dia do Clube do 
Cliente com actividades outdoor 
de equitação, rappel e gincanas de 
obstáculos na Escola de Sargentos 
do Exercito de Caldas da Rainha.



CEERDL: CLUBE DO CLIENTE
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Neste espaço têm sido organizadas 
sessões informativas, de partilha 
de experiências e de treino de 
competências que estimulam a 
reflexão e o desenvolvimento de 
mudança de comportamentos e 
atitudes de cidadania.

A campanha SMS Estigma 
desenvolvida nas escolas 
secundárias e em contexto 
comunitário, foi também 
apresentada no clube pela equipa 
do projeto PAR—Programa de 
Ajuda Mutua e Reabilitação;

Têm semanalmente decorrido 
sessões protagonizadas pelos 
membros do Clube com suporte 
da equipa técnica para debate 
de temas como estilos de vida 

saudáveis, prevenção da violência no namoro, importância 
do riso, benefícios da musicoterapia, a gestão de stress e 
conflitos.

Foram ainda dinamizadas sessões sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, com a apresentação e discussão 
da Convenção das Nações Unidas e do estigma nos seus 
diferentes âmbitos (emprego, opções sexuais, género, 
idade, raça, diagnóstico clínico, etc.).

Ainda no espaço do Clube foram estruturados e elaborados 
contributos para artigos de opinião a integrar a Revista 
ParticiPAR onde se reflete sobre temáticas de reabilitação 
e promoção da saúde.
Nas reuniões de grupo, os clientes são convidados a dar 
sugestões de melhoria e opiniões sobre os serviços e, 
desenvolvimento e avaliação das atividades do CEERDL.



RETRATOS DE VIDA

“Em criança e adolescente nunca me senti diferente dos 
outros. Completei o 12º ano, comecei a namorar, tirei a carta 
de condução, fiquei efetiva no meu trabalho e com 24 anos, 
eu e o meu companheiro, resolvemos comprar casa e ter 
um bebé.
Tive uma vida como tantas outras pessoas e tudo estava 
a correr bem até que no sétimo mês de gravidez, perdi 
o bebé. O luto foi difícil mas após um mês recomecei a 
trabalhar. Como trabalhava numa caixa de supermercado 
a maior parte das pessoas reconheciam-me e perguntavam-me 
pelo bebé. Então, eu contava  vezes sem fim o que tivera 
acontecido sem perder o controlo, mas... quando chegava a 
casa passava horas a chorar.
Não procurei, nem tive quem me encaminhasse a um 
especialista, mas creio que foi nessa altura que comecei a 
ficar doente.
Três anos depois encontrava-me casada e resolvemos 
tentar engravidar, novamente. Correu bem e, assim, nasceu 
a minha primeira filha.
Nos tempos posteriores acontecimentos negativos surgiram: 
quando a minha filha tinha dois anos separei-me do meu 
marido e pouco tempo depois tive um incêndio em casa. 
Na sequência dos vários acontecimentos, fui internada num 
hospital psiquiátrico durante 2 meses. O regresso ficou 
marcado pelas dificuldades em readaptar-me pois sentia que 
a medicação dificultava a minha produtividade no trabalho.
Foi-me proposta a reforma antecipada como solução, mas 
naquela altura o que eu mais queria era ficar boa e voltar a 
trabalhar.
Deparei-me com outras dificuldades ao longo da vida e sem 
emprego nem casa tive de deixar que a minha filha fosse 
viver com o pai e passei a vê-la só aos fins-de-semana.

COMEÇAR
DE  NOVO!

particiPAR
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RETRATOS DE VIDA

A nível profissional fui notando constantes dificuldades de 
adaptação justificadas, muitas vezes, pelo facto de não 
conseguir ser muito rápida e de ter um tremor permanente 
nas mãos (consequência da medicação). Procurei saídas 
nas áreas formativas, mas como já tinha o 12º ano concluído 
foi difícil.
Fiquei interessada e comecei a frequentar um curso de 
informática no Centro de Educação Especial Rainha 
D. Leonor (CEERDL).
Foi assim que conheci o homem com o qual refiz a minha 
vida e engravidei, novamente. Com receio de perder o bebé 
e mesmo sabendo que a medicação era adequada para a 
gravidez, optei por deixar a medicação durante esse período. 
Como consequência disso, após o nascimento do meu filho 
fui internada novamente.
Depois de regressar a casa não estava em condições de 
tomar conta do meu filho, pelo que ia vê-lo a casa da avó. Ao 
fazer um ano começou a passar o fim de semana comigo em 
casa e, nessa mesma altura, a minha relação com o pai dele 
terminou…

Profissionalmente, depois de acabar o curso fiquei a 
fazer o estágio no CEERDL, fiz um contrato e, mais tarde, 
conseguiram colocação para mim num outro local. Atualmente 
estou ativa e satisfeita.
Também já aceito a minha doença. Tenho uma relação muito 
boa com a minha psiquiatra e tenho instruções para ligar 
sempre que ache necessário.
Encontro-me, também numa relação há 4 anos e para mim 
o meu companheiro é o meu pilar: sabe elevar-me a moral 
quando estou em baixo e acal-mar-me quando ando com um 
pouco de energia a mais. Tenho uma boa relação com os 
meus filhos e estou com eles semanalmente.
Sou feliz. ”

S. S.

particiPAR
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 TODOS NÓS TEMOS ALGUNS NÍVEIS DE 
PRECONCEITOS, tais como o preconceito da raça, 
da religião, do ser diferente e até de nacionalidades. O 
preconceito faz parte do ser humano como o ar que 
respiramos, e reflete apenas duas coisas: ignorância e 
medo.

Afinal, O DESCONHECIDO É O PAI DE TODOS OS 
NOSSOS MEDOS e o preconceito é apenas o seu filho 
mais “querido”. É aquela voz que nos diz: “se tu não 
conheces ou não sabes como proceder diante disto ou 
daquilo é porque deve ser algo de mau e então o melhor é 
fugires…” mas se este sentimento é fruto do nosso medo 
do desconhecido, como podemos mantê-lo sob controle? 
Com conhecimentos, claro está….

(…) e de braço dado andam o preconceito e o estigma, 
enfrentando a “diferença”, e, como neste momento já 
adquirimos algum do tal de “conhecimento” VAMOS 
ENTÃO ENFRENTÁ-LOS E BANI-LOS URGENTEMENTE 
para sempre (…) com o objetivo de se poder alcançar a 
pretendida “igualdade na diferença”. Será muito difícil. 
ESTA MUDANÇA DEPENDE DE CADA UM DE NÓS, EM 
PEQUENOS GESTOS, NO NOSSO DIA A DIA.”

M. D. H.

VALEMOS

POR AQUILO QUE SOMOS...

MAS, SEM PRECONCEITOS.

VOZ FAMILIAR
particiPAR
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VOZ FAMILIAR

 “ Na minha experiencia enquanto familiar de uma 
pessoa com perturbação mental O ESTIGMA SOCIAL 
MANIFESTA-SE NO AFASTAMENTO E ISOLAMENTO 
não só da própria PESSOA que tem a perturbação, como 
dos AMIGOS e FAMILIARES mais próximos da mesma.

É recorrente perguntarem-me “mas podemos abor-dar 

todo o tipo de assunto?”, “como se manifesta a doença?”, 

“ela está estável?”, “quando vai ficar boa?”, questões 
que demonstram receio, medo, movido muito pelo 
desconhecimento geral sobre perturbações mentais.

Infelizmente, no meu caso, O ESTIGMA COMEÇOU EM 
CASA, COM A NOSSA DIFICULDADE EM NOS COM-
PORTARMOS e lidarmos com uma pessoa, que não deixa 
de ter a sua personalidade e essência, mas que tem uma 
perturbação mental.

É UM LONGO PERCURSO de adaptação e ajustamento 
familiar, da própria pessoa, e das pessoas que nos estão 
mais próximas (familiares e amigos).

particiPAR

11

Enquanto familiares é nosso dever 
incentivar e possibilitar que o nosso familiar, 
tenha uma vida o mais AUTÓNOMA ou 
independente possível, a todos os níveis, 
para o SUCESSO da sua INTEGRAÇÃO E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.”

R. S.



ESTIGMA

Todos nós já ouvimos falar em estigma, e certamente 
também todos nós já ouvimos falar em Direitos Humanos. 
Mas, será que todos nós conseguimos entender a relação 
que existe entre estes conceitos opostos que verdadeira-
mente se relacionam?

O dicionário de língua portuguesa diz-nos que no sentido 
figurativo, o ESTIGMA é uma “mancha na reputação”, ou 
seja, uma calúnia ou ideia negativa acerca de alguém que 
PODE COLOCAR OS DIREITOS HUMANOS EM CAUSA.

É importante que se compreenda como vencer o estigma 
e quais são os direitos muitas vezes negados quando 
apresentamos alguma incapacidade. Assim sendo, é 
fundamental conhecermos os nossos direitos identificá-
-los no dia-a-dia por forma a combater o estigma e a 
discriminação. B. G.

particiPAR
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  Direitos Humanos
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    da Doença Mental



ESTIGMA

 “O Direito à IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
é o mais importante para mim. Mas as pessoas com mais 
capacidades e sem defeitos físicos têm mais facilidade em 
alcançar os Direitos Humanos.” T.L. 

“TENHO UM COLEGA COM ESQUIZOFRENIA E APESAR 
DOS SEUS PROBLEMAS MENTAIS, É MEU AMIGO, É 
INTELIGENTE, E GOSTA DE AJUDAR AS PESSOAS.” J. M. 

“O aspeto pode não ajudar a ter acesso aos Direitos Humanos. 
Qualquer um de nós vai pedir um TRABALHO e sabe que 
à partida não vamos ter, como as pessoas que têm cabelo 
comprido, homens com brincos e algumas pessoas com 
deficiência.” V.T. 

“Para mim o direito ao LAZER é o mais importante, podermos 
aproveitar a vida com amigos e irmãos, passear com eles.” A. C. 

“Para mim um DIREITO É TERMOS AS NOSSAS COISAS E 
AS NOSSAS OPINIÕES.” R. V. 

“Todos temos Direito a receber o dinheiro que corresponde ao 
nosso trabalho e as nossas condições de trabalho também são 
um Direito Humano. Todos deviam ter direito à LIBERDADE, 
escolher os sítios onde queremos viver e estar.” A. B. 

“Para mim o Direito mais importante é o Direito à LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO, eu não sabia que existia, falar do que se 
quer e quando se quer desde que nos deixem.” M. J. M. 

particiPAR
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ESTIGMA

Existe um Documento que explica o que os 
países têm de fazer para que as pessoas com 
deficiência e incapacidades tenham os mesmos 
direitos que as outras pessoas?

O documento a que nos referimos é a CON-
VENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O 
DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. A 
Convenção tem como principal objetivo promover, 
proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais 
por todas as pessoas com deficiência e promover 
o respeito pela sua dignidade inerente.

PRINCÍPIOS da Convenção:
• As pessoas são livres para fazerem as suas 

escolhas;
• Ninguém pode ser discriminado;
• As pessoas com deficiência têm o mesmo 

direito das outras pessoas a fazer parte da 
sociedade;

• As pessoas com deficiência têm de ser 
respeitadas;

• Todas as pessoas têm de ter as mesmas 
oportunidades;

• A acessibilidade tem de ser igual para todos;
• Homens e Mulheres têm de ter as mesmas 

oportunidades;
• As crianças com deficiência têm de ser 

respeitadas enquanto crescem.

Fonte: Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas 
com Deficiência, Versão Leitura Fácil (iniciativa da FENACERCI)

particiPAR
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O Programa SMS ESTIGMA
O estigma surge de uma reprovação social de indi-
víduos que apresentam caraterísticas diferentes 
da norma1,2 que se traduzem em estereótipos, pre-
conceitos negativos e comportamentos de discriminação, 
resultando na redução de igualdade de oportunidades3. 
O seu surgimento e manutenção deve-se, por vezes, à 
escassa e distorcida informação sobre saúde mental, 
tornando-se cada vez mais importante intervir com 
grupos	 específicos,	 nomeadamente,	 adolescentes4. 
Entre os 14 e os 18 anos, os jovens revelam interesses 
pessoais em discutir aspetos relacionados com a saúde 
mental, tornando-se um público-alvo promissor5. Estes 
são, ainda, a próxima geração de utilizadores e 
profissionais	 dos	 serviços	 de	 saúde, dependendo 
deles a perpetuação ou redução do estigma6. Assim 
sendo, as abordagens educativas, sustentadas em 
informação e em factos contribuem para a promoção da 
aceitação, mudança de atitudes7 e a desconstrução de 
crenças e mitos fortemente enraizados na sociedade. 
Deste modo, iniciativas e programas de prevenção e 
intervenção	 serão	 tanto	 mais	 eficazes	 se	 incluírem	
estratégias que integrem Sessões de Educação 
e, sobretudo, Contacto8. Estas parecem conduzir a 
resultados mais positivos, nomeadamente, promovendo 
maior conhecimento, confiança e empatia9. Nesse sentido 
também, a promoção de literacia em saúde mental 
assume-se de maior relevância: potencia a capacidade 
de reconhecimento, prevenção e gestão de problemas de 
saúde mental em geral, mas também o desenvolvimento 
de competências de identificação de fatores de risco e 
sinais relacionados com determinadas perturbações e 
procura de ajuda 10,11. 

Objetivos 
Estudar as opiniões e crenças associadas à doença 
mental; 
Aumentar o conhecimento e literacia em saúde mental; 
Diminuir preconceitos e atitudes negativas; 
Promover comportamentos mais inclusivos. 

ESTIGMA
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ESTIGMA
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Participantes
Participaram no Programa 843 alunos do ensino 
secundário, de 47 turmas das Escolas Secundárias 
Raúl Proença, Rafael Bordalo Pinheiro, Colégio 
Rainha D. Leonor e Escola Técnica Empresarial do 
Oeste, em Caldas da Rainha.

Procedimentos
1º Momento de Avaliação:
1. Avaliação da opinião dos estudantes (OMI, Oli-
veira, 2005)12

2. Constituição de 2 Grupos
Grupo 1: Campanha Anti Estigma (N=298)
Divulgação nas escolas de informação sobre saúde/
doença mental através de:
• Folhetos, cartazes, individuais de mesa,marcadores 

de livros.
• Blogue (www.smsestigma.blogspot.com)
• Sessão de informação, com duração de 90 minutos, 

estruturada segundo estratégias baseadas na 
evidência8.

Grupo 2: Campanha Anti Estigma com a divulgação 
de informação e o blogue (N=437)
2º Momento de Avaliação:
1. Avaliação da opinião do Grupo 1 e 2.
2. Avaliação Satisfação com a Sessão, Grupo 1 (N=279).



Resultados
Como previsto, verificou-se uma diminuição do estigma 
associado às doenças mentais.
Os resultados demonstram que o Programa SMS Estigma 
teve um efeito positivo nas opiniões dos estudantes 
acerca das Doenças Mentais. Verificaram-se diferenças 
estatisticamente significativas antes e depois da intervenção, 
no que se refere as atitudes estigmatizantes, em todos os 
fatores, com exceção do fator Benevolência. Os resultados 
superiores nesta dimensão parecem traduzir atitudes mais 
moralistas, paternalistas e protetoras da doença mental e 
ainda algum receio por parte dos jovens em lidar com estas 
questões.

Verificou-se um aumento das competências de re-
conhecimento de sinais e sintomas relacionados 
com problemas de saúde mental em si próprio e no 
outro: Antes da intervenção os jovens identificaram 19,2% 
de situações relacionadas com problemas de saúde mental 
que aumentaram para 25,2% nos alunos que acederam à 
Campanha Anti Estigma e para 43,3% nos estudantes que, 
adicionalmente, participaram na Sessão de Educação e 
Contacto.

Resultados da avaliação da satisfação dos alunos:
É muito/extremamente importante falar sobre saúde 
mental (80,6%);
O conhecimento de saúde/doença mental aumentou 
muito/completamente com a sessão, (72,4%);
A  participação na sessão é muito/extremamente 
recomendada (70,2%).

Figura 1. Estigma: dos mitos aos comportamentos de discriminação

ESTIGMA
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Conclusão
A aplicação do Programa SMS Estigma permitiu 
consciencializar, os estudantes, para o estigma as-
sociado às problemáticas de saúde mental.
Os resultados deste estudo permitem corroborar a eficácia	
de estratégias de Educação e Contacto no combate ao 
Estigma, revelando a insuficiência da divulgação com materiais 
informativos generalistas13. Estas estratégias favoreceram, 
ainda, o aumento do conhecimento e literacia em saúde 
mental, sendo que os alunos revelam mais competências 
para identificar sinais e sintomas em si próprio e nos outros, 
mas também para adotar atitudes menos estigmatizantes com 
a diminuição da utilização de “rótulos” e atributos negativos.
É necessário tornar o combate ao estigma uma realidade 
diária nos diferentes serviços públicos e privados e com 
diferentes públicos-alvo14.
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Do Mito à

Realidade

DOENÇA      MENTAL
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“O protocolo estabelecido entre a Mais Oeste Rádio 
e o CEERDL tem acrescentado, com a colaboração 
e contributo profissional do C. P., competência e 
desempenho técnico à estrutura de recursos humanos 
do Grupo Mais Oeste.

O C. P. tem, para além de competências na área 
informática, apreendido e desenvolvido trabalho na 
edição de texto, edição áudio, gestão de conteúdos 
entre outras tarefas de apoio em vários departamentos 
(programação, comercial, produção, informação), e em 
nenhuma das tarefas que lhe foram distribuídas mostrou 
dificuldade na execução das mesmas.

A  capacidade de adaptação às necessidades internas e no 
relacionamento interpessoal são também características 
que contribuem para uma boa integração e ambiente de 
trabalho. Também nesse aspeto o C. P. foi diligente.
A  Mais Oeste Rádio pode assim comprovar, por 
experiência própria, a competência e desempe-
nho	 profissional	 das	 pessoas	 com	 doença	mental,	
desmistificando	 a	 crença	 de	 que	 as	 pessoas	
com	 doença	 mental	 são	 profissionais	 com	 pouca	
qualidade.”

J.M.



particiPAR

22

ESTIGMA

Antes de ter 
este contacto, 
pensava que 
estas pessoas 
eram “malucas” 
(…). Por exemplo, 
pensava que as 
pessoas com 
e s q u i z o f r e n i a , 
tinham alguma 
diferença física 

visível, mas estava enganado! (…)
Hoje em dia, conheço algumas pessoas com doença 
mental que se tornaram bons amigos e que me 
surpreendem muito! Se a pessoa for acompanhada 
com regularidade pelo médico e tomar a medicação 
corretamente, pode ter uma vida normal, pode estar 
integrado no mundo do trabalho, pode divertir-se com os 
amigos, ter uma vida a dois… Enfim, agora percebo que 
a ideia que tinha das pessoas com doença mental era 
completamente errada!” V. T.

“Na doença mental, a 
medicação ajuda-nos 
muito! Consigo ter uma 
vida perfeitamente 
normal (…). Quando 
me tornei uma pessoa 
“responsável” é que 
percebi o quanto tinha perdido na minha vida por causa 
dos meus medos (…), com a entrada nesta instituição 
modifiquei muitas coisas dentro de mim. Agora tenho 
vontade de falar, de perder todos os meus medos… Tenho 
vontade de viver!” A.P.



“Não é verdade, 
é uma ideia falsa!
Eu sou uma 
pessoa calma, 
tenho muita 
paciência, gosto 
de ajudar o 
próximo e não sou nada agressivo. Com isto 
quero dizer que uma pessoa com doença mental 
não é perigosa só por causa do seu problema 
de saúde. A pessoa com doença mental pode 
ser perfeitamente normal e ao longo da sua vida 
nunca ter sido agressivo com ninguém! ” R. S.
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“No caso de doentes 
psiquiátricos nem 
todos ficam instáveis.
Se forem sempre 
a c o m p a n h a d o s 
c o r r e t a m e n t e , 
muito poucas vezes 
recaem, ou perdem 
o “controlo” (…). 
Na Realidade, 

as pessoas com determinadas doenças mentais, como 
a “depressão”, têm mais tendência para se isolarem da 
sociedade, mas que normalmente voltam a ter uma vida 
normal quando são bem tratadas médica e socialmente.”

G. D. e P. D.
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CIDADANIA

PROGRAMA 
ECO-ESCOLAS

O Eco-Escolas é um Programa Internacional 
que pretende encorajar ações e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, 
na melhoria do seu desempenho ambiental, 
gestão do espaço escolar e sensibilização da 
comunidade.

Tem como objetivos:
• Estimular o hábito de participação envol-

vendo ativamente as pessoas na tomada 
de decisões e implementação das ações;

particiPAR
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CIDADANIA

• Motivar para a necessidade de mudança de 
atitudes e adoção de comportamentos susten-
táveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar 
e comunitário;

• Fornecer formação, enquadramento e apoio 
a muitas das atividades que as escolas 
desenvolvem;

• Divulgar boas práticas e fortalecer o trabalho 
em rede a nível nacional e internacional;

• Contribuir para a criação de parcerias locais 
na perspetiva de implementação da Agenda 
21 Local.

O Centro de Reabilitação Profissional – CEERDL, 
aderiu ao programa em 2010, e conta com a 
participação de todos os formandos.
Dos trabalhos realizados de 2010 a 2012 desta-
cam-se: as brigadas de limpeza constituídas 
pelos formandos; sensibilização aos restantes 
colegas; e traduziram-se numa melhoria signifi-
cativa no que respeita à manutenção do espa-
ço. As ações de sensibilização efetuadas aos 
formandos refletiram-se em melhorias de atitudes 
e comportamentos em relação ao meio ambiente.
A horta biológica veio dar contributo positivo no 
consumo sustentável da instituição, bem como 
o desenvolvimento de atitudes cívicas dos seus 
formandos.

Eco– Código da escola:
Há mar e mar… Há ir e não estragar!
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PASSATEMPOS

Completar Palavras...

Complete as palavras com as letras que es-
tão em falta, todas as palavras são relacio-
nadas com o tema principal desta revista. 

Boa Sorte!

C _ _ P R _ E N _ Ã _

_ R E _ O _ C E I _ O

R E _ U _ _ R _ Ç Ã _

I _ T E _ _ A Ç _ _

M _ _ I C A _ _ O

R _ S _ E _ T _

A _ O M _ A _ _ A M _ N T _

_ R _ T _ M _ N _ O

D _ S C _ I M _ _ A Ç _ _
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Procure, na Sopa de Letras as 9 palavras listadas 
abaixo sobre Estigma.

Exclusão     Direitos
Diferenças       Aceitação

Saúde      Respeito      Inclusão
DoençaMental     Igualdade
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PENSAMENTOS

“CONSIGO FAZER COISAS COM O MEU PROBLEMA 
QUE OUTRAS PESSOAS NÃO CONSEGUEM FAZER.”

A. R.

“SÓ TEMOS LIBERDADE ATÉ ONDE
COMEÇA A LIBERDADE DO OUTRO!”

A. P.

“NÓS ACHAMOS ALGUMAS PESSOAS
ESQUISITAS, APESAR DO NOSSO

PROBLEMA AINDA TEMOS PRECONCEITO.”
M. J. M.

“POR VEZES O ESTIGMA MATA O
QUE AS PESSOAS QUEREM SER.”

C. N.

“COM OS MEUS COLEGAS,
APRENDO LIÇÕES DE VIDA.”

T. L.

“ÀS VEZES PENSAMOS UMA COISA E
DEPOIS VEMOS OUTRA.”

R. S.

“NEM TUDO O QUE PARECE É! A MINHA DEFICIÊNCIA 
JÁ COLOCOU OS MEUS SONHOS EM CAUSA…

...MAS ISSO NÃO VAI CONTINUAR!”
V. T.
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Soluções:

COMPLETAR PALAVRAS…

COMPREENSÃO;
PRECONCEITO;
RECUPERAÇÃO;

INTEGRAÇÃO;
MEDICAÇÃO;
RESPEITO;

ACOMPANHAMENTO;
TRATAMENTO;

DISCRIMINAÇÃO.

SOPA DE LETRAS...
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Apoio financeiro:

Porque a Pessoa a quem é atribuído um 
diagnóstico não é o diagnóstico!

Porque importa desconstruir estereótipos 
e preconceitos que conduzem a 
comportamentos de discriminação face às 
pessoas com problemas de saúde mental e 
às pessoas com deficiência, impedindo-as 
de se sentirem cidadãos plenos de direitos 
e capazes de exercer os seus deveres.
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