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Uma vez que não se efectuaram eleições no período previsto, a Direcção Nacional e as Direcções 
Regionais tiveram que se manter em funções, prorrogando o mandato em curso até à posse dos novos 
corpos gerentes durante o ano. 
 
Decidiu-se também que por falta de meios viáveis à execução de actividades e ausência de apoio 
logístico e voluntário, apenas manter as actividades de gestão interna, apoio a sócios e doentes que 
recorrem à associação assim como, quando possível, representação da associação em eventos 
importantes inseridos no âmbito dos objectivos da Myos. 
 
 

Sede Nacional 
 

Acções de Carácter Externo  

– Participar, sempre que possível, em eventos e iniciativas das instituições às quais a Myos está 
ligada, ou de outras entidades de interesse desde que inserido no âmbito dos objectivos da Myos; 

– Participar e representar a Myos em eventos de carácter técnico-científico; 

– Representar a Myos na qualidade de associada na Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 
e na Plataforma Saúde em Diálogo e participar em projectos de interesse comum às associações 
parceiras; 

 – Representar a associação e os doentes em reuniões com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia 
(SPR) e outros organismos/instituições estatais e médicos. 

– Continuar a colaboração em projectos de estudantes e em estudos efectuados por profissionais de 
saúde, fornecendo informações sobre as patologias e proporcionando a possibilidade de contacto com 
doentes (através da distribuição de questionários ou de entrevistas). 

 

Acções de Carácter Internacional 

– Renovar os contactos com outras associações congéneres e tentar estabelecer parcerias de acções 
conjuntas de sensibilização ou informação; 

– Representar Portugal na Rede Europeia de Associações de Fibromialgia – ENFA (European Network 
of Fibromyalgia Associations). 

 

Acções de Carácter Informativo 

– Candidatura a apoios financeiros para desenvolver um plano de comunicação da Myos, nos vários 
suportes digitais e offline, a realizar de acordo com os apoios concedidos; 

– Dinamizar e actualizar o site institucional da Myos, desenvolvendo novos conteúdos informativos; 

– Edição semestral do boletim informativo; 

– Dinamização de redes sociais. 

 

Acções de Carácter Administrativo 

– Organização interna e uniformização dos procedimentos e documentos da Myos; 

– Procurar apoios para contratação de uma secretária para fazer face aos trabalhos burocráticos; 
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– Actualização dos estatutos da Myos de acordo com nova legislação em vigor para as IPSS. 

– Manutenção da rede de acordos de protocolos da Myos com médicos, clínicas, ginásios, termas, 
farmácias, centros de terapias complementares e alargamento desta rede a mais regiões. 

 
 

A nível regional: 
 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 
 

Apoio aos sócios e doentes 

– Manter o atendimento presencial e telefónico na sede; 

– Continuar as consultas, aulas e tratamentos na sede da delegação para os associados; 

– Manter o funcionamento dos grupos de apoio de Carcavelos e Barreiro.  

– Apoiar estudantes e estudos efectuados por profissionais de saúde (teses de licenciatura, mestrado 
e doutoramento) facilitando o acesso a sócios da delegação para distribuição de questionários, 
estudos ou através de entrevistas. 

 

Organização de Actividades de convívio 

– Organizar um convívio de Natal. 

 

Acções de Carácter Administrativo 

– Comparticipar nas despesas fixas da manutenção do espaço usado conjuntamente com a sede 
nacional e apoio nas despesas de manutenção da secretária para auxiliar no trabalho de secretariado 
inerente à delegação de Lisboa. 

 

Núcleo de Angra do Heroísmo, Açores 
 
– Manter as reuniões de grupo de apoio em Angra do Heroísmo, dinamizando sempre que possível 
com técnicos de saúde como palestrantes;    

– Organizar um convívio com os sócios e familiares por altura do aniversário da Myos (Maio) e outro 
no Natal; 

– Contactar clínicas e médicos no sentido de estabelecer mais protocolos de descontos, no acesso 
aos seus serviços, para os associados da Myos; 

– Angariação de um espaço do Núcleo para atendimento de doentes e associados. 

 

Núcleo do Algarve em Albufeira 
  
– Procurar reactivar o Núcleo de Albufeira; 

– Sensibilizar os associados do Algarve para uma participação mais interventiva com fim à realização 
de actividades diversas. 

 

Delegação do Norte 
 

Continuidade de actividades já existentes: 

– Reuniões de Inter-ajuda mensais no Porto com doentes e familiares; 

– Atendimento telefónico a doentes e público em geral; 
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– Colaboração com projectos finais de curso, bem como em projectos de investigação desenvolvidos 
por profissionais de saúde em exercício; 

– Ampliar o leque de intervenção da Delegação através do alargamento da rede de protocolos com 
clínicas, piscinas e ginásios a toda a zona norte do país; 

– Criação de um grupo de apoio da Myos em Viana do Castelo. 

 

Delegação do Centro 
 
A delegação do Centro não tem desenvolvido actividades nos últimos anos por falta de espaço para 
reuniões e organização de actividades para os sócios, assim como por falta de voluntários para apoiar 
a direcção regional. O mandato desta direcção será prorrogado até às novas eleições, uma vez que os 
sócios não se mobilizaram para organizar uma lista candidata às eleições regionais.  

Para o ano de 2015, a delegação pretende: 

– Sensibilizar e incentivar os sócios da região para se envolverem mais na organização de actividades 
e a formarem uma lista candidata às eleições regionais. 

– Manter contacto com outras associações para a programação de actividades em parceria  

– Contactar clínicas e instituições hospitalares, centros de saúde e associações similares com a 
finalidade estabelecer protocolos, em colaboração com a sede. 

– Manter os encontros esporádicos com sócios, em espaços públicos, de forma a manter o convívio 
com estes. 

– Continuar o atendimento telefónico para apoio dos sócios e sempre que necessário para 
encaminhamento médico. 
 

Delegação da Madeira 
 
A delegação da Madeira não tem desenvolvido actividades nos últimos anos e com a alteração do 
pagamento/percentagem das quotas há sede, facto que levou à desmotivação dos sócios, assim como 
por falta de voluntários para apoiar a Direcção Regional.  

Tendo já o mandato desta direcção terminado (e não tendo tido directrizes em relação ao mesmo por 
parte da Sede Nacional) e uma vez que os sócios não se mobilizaram para organizar uma lista 
candidata às eleições regionais para a delegação da Madeira, esta direcção terá que se manter até 
nova assembleia. Para o ano de 2015, a delegação pretende: 

- Procurar sensibilizar os sócios da região para formarem uma lista candidata às eleições regionais. 

- Tentar encontrar um novo espaço, que possa ser cedido, para as reuniões mensais do Grupo de 
Apoio do Funchal. 

- Manter os encontros esporádicos com sócios, em espaços públicos, de forma a manter o convívio 
com estes. 

- Continuar o atendimento telefónico para apoio dos sócios e sempre que seja necessário, para 
encaminhamento médico. 
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