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Projeto da Casa do Povo de Messines apoia localmente a população com problemas de
saúde mental nas 8 freguesias do Concelho de Silves

Mental Drive é o nome do projeto de Reabilitação Psicossocial que, com o apoio da DirecçãoGeral de Saúde visa promover a cidadania, a inclusão social, a equidade de acessos e a adoção
de práticas de saúde mental positivas aos residentes no Concelho de Silves, portadores de
problemas mentais, com idade igual ou superior a dezoito anos.

S. Bartolomeu de Messines, 08 de abril de 2022

Integrado na valência da Saúde da Casa do Povo de Messines, este projeto itinerante é levado a
cabo por uma equipa multidisciplinar, constituída por uma Terapeuta Ocupacional, uma Técnica
de Educação Social e uma Psicóloga que, procura responder a cada situação consoante as
necessidades de cada utente e sua família ou cuidadores.
O Mental Drive, em parceria com as diferentes Juntas de Freguesia do Concelho de Silves,
privilegia a proximidade com os beneficiários através do atendimento presencial semanal em 8
freguesias, dando resposta às diferentes necessidades da população com problemas de saúde
mental.
Segundo a coordenadora do projeto, Márcia Pais, além do serviço de proximidade com cada
utente em cada junta de freguesia, o Mental Drive tem como missão a partilha de conhecimento
e sensibilização sobre a temática de saúde mental assim como o auxilio na reinserção
profissional e/ou formativa.
Na prática, esta equipa apoia semanalmente os seus utentes na procura de recursos
reabilitativos e apoios sociais da região assim como nos processos burocráticos que envolvem
os mesmos, “além de avaliar e encaminhar quem nos procura para programas ou atividades
sociais, formativas ou ocupacionais.”
Para complementar esta rede de apoio, a equipa do Mental Drive apresenta-se como promotora
de partilha de conhecimento, através de ações de sensibilização para os beneficiários, restante
comunidade e instituições.
A ideia é alertar a sociedade para as questões de saúde mental, numa vertente preventiva e de
alteração dos comportamentos/estigmas, procurando diminuir a exclusão social e,
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consequentemente, contribuir também para a reinserção laboral dos beneficiários através de
ações de sensibilização junto das entidades empregadoras e, ainda possibilitar formações que
ajudem os utentes a desenvolver novas competências sociais e técnicas para ingressar no
mundo do trabalho.

Horário de atendimento nas Juntas de Freguesia do Concelho de Silves:
•
•
•
•
•

2ª Feira: 10h00/12h00- Junta de Freguesia de Alcantarilha
14h00/16h00- Junta de Freguesia de Pêra
3ª Feira: 10h00/12h00- Junta de Freguesia de Algoz
14h00/16h00- Junta de Freguesia de Tunes
4ª Feira: 14h00/16h00- Junta de Freguesia de São Marcos da Serra
5ª Feira: 10h00/12h00- Junta de Freguesia de Silves
14h00/16h00- Junta de Freguesia de Armação de Pêra
6ª Feira: 14h00/16h00- Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines

Cumprimentos,
Tânia Alexandre
Gabinete de Comunicação

______________________________________________________________________
Sobre a Instituição CPSBM – Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines
A Casa do Povo de S. B. Messines, fundada a 15 de dezembro de 1934, é uma Instituição de Utilidade Pública de base
associativa, registada como IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social.
No momento, com mais de 200 colaboradores, entre trabalhadores e prestadores de serviços, a CPSBM atua em 5 vertentes
representadas pelas diferentes cores do logotipo: o Desporto e Lazer, a Saúde Mental, o Apoio Comunitário e Social, a Cultura
e a Educação.
Tem como missão contribuir para o desenvolvimento da comunidade na área social, educativa, desportiva, cultural e de lazer,
pautada por um serviço integrado de qualidade e proximidade.
No plano desportivo, destacam-se várias modalidades com representação a nível internacional assim como desporto adaptado; a
nível comunitário, projetos de apoio social e, ainda a mais recente resposta na área da Saúde Mental com uma unidade de sócioocupacional e equipa de apoio domiciliário para utentes que nos chegam de várias zonas do Barlavento algarvio.
A somar a estas respostas, culturalmente oferece, em sede própria, várias formações artísticas enquanto a nível educativo, conta
com a sua própria creche, pré-escolar e CATL; a gestão de outro estabelecimento em Alcantarilha e ainda a coordenação de
atividades extracurriculares em 7 agrupamentos do Algarve.
Uma Casa de Todos e para Todos.
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