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     Plano de Actividades 2016 

 
 

                                                                     Sede Nacional 
 

Acções de Carácter Representativo 

– 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 sempre que sejam do 
interesse da associação ou dos seus doentes; 

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

 – Representar a associação e os doentes em reuniões com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia 
(SPR), Instituto Português de Reumatologia (IPR) e outros organismos/instituições estatais com vista a 
desenvolver acções de interesse para os doentes. 

 

Acções de Carácter Ciêntifico 

– Restruturar e dinamizar o Conselho Técnico-Ciêntifico da Myos; 

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

– Manter o projecto de colaboração com a Faculdade de Medicina de Lisboa, através da participação 
anual da Myos no apoio a um projecto académico de estudantes do 1º ano, com vista a sensibiliza-los  
para as dificuldades sentidas pelos doentes (do ponto de vista físico, emocional e social) e sobre o 
trabalho da associação junto dos mesmos.  

 

Acções de Carácter Internacional 

– Representar Portugal na ENFA - Rede Europeia de Associações de Fibromialgia (European Network 
of Fibromyalgia Associations) e participação em acções conjuntas na união europeia; 

– Estabelecer o diálogo e parcerias com associações estrangeiras de apoio ao doente com FM e com 
SFC, em vários países. Retomar os contactos com a NFA – Associação Americana de Fibromialgia, 
com vista ao intercâmbio de conteúdos informativos de apoio ao doente. 
 

Acções de Carácter Informativo 

– Assinalar o dia 12 de Maio, Dia Mundial da Fibromialgia e da Síndrome de Fadiga Crónica, junto da 
comunicação social; 

– Dinamizar e criar conteúdos informativos para o site institucional da Myos; 

– Dinamização de páginas institucionais nas redes sociais; 

– Elaboração de um novo Folheto Informativo da Myos, sobre a Fibromialgia e a Síndrome de Fadiga 
Crónica; 
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– Angariar patrocínios para a edição semestral do boletim informativo da Myos e impressão de material 

de divulgação da Myos. 

 

Acções de Carácter Administrativo 

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

– Manutenção e alargamento da rede de acordos de protocolos da Myos com descontos para 
associados em médicos, clínicas, ginásios, termas, farmácias, centros de terapias complementares.  

 
 

A nível regional: 
 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 
 

Apoio aos sócios e doentes 

– Manter o atendimento presencial e telefónico na sede três tardes por semana; 

– Continuar as consultas, aulas e tratamentos na sede da delegação para os associados (Psicologia 
Cognitivo-Comportamental, Terapia de Casal e Sexualidade, Acupunctura, Massagem Terapêutica e 
Pilates) e possível criação de uma consulta de Nutrição; 

– Manter o funcionamento dos grupos de apoio de Carcavelos (3 vezes por ano) e Barreiro (4 vezes 
por ano); 

– 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 Informativas e de Convívio 

– Comemoração do 13º aniversário da Myos, em Maio, com a organização de umas Jornadas para 
doentes e familiares com palestras informativas e um convívio entre os associados da delegação; 

– Organizar a 5ª Edição do Encontro de Jovens com FM/SFC, em Lisboa; 

– Organizar a 3ª Edição do Encontro de Familiares e Amigos de Doentes com FM/SFC, em Lisboa, 
com sessões de esclarecimento; 

– Organizar 3ª Acção de Sensibilização Teórico-Prática sobre Exercicio Físico e Educação Funcional 
Respiratória na Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica” e divulgação do livro editado pela Myos 
“Fibromialgia em Movimento – Prática diária de exercícios”;  

– Organizar Workshops temáticos na sede da Delegação (Estratégias para lidar com a dor crónica, 
Estratégias de comunicação e assertividade para doentes, Optimismo, entre outros); 

– Organizar um almoço de convívio no Natal. 

 

Acções de Carácter Administrativo 

– Comparticipar nas despesas fixas da manutenção do espaço usado conjuntamente com a sede 
nacional. 
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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; 

– Promover actividades com os sócios e doentes da região. 

 

Região do Alentejo e Algarve 
  
– Procurar reactivar o Núcleo de Albufeira e sensibilizar os associados do Algarve para uma 
participação mais interventiva com fim à realização de actividades diversas; 

– Promover a criação de novos grupos de apoio em Évora e em Portalegre. 

 

Delegação do Norte 
 
– Manter as reuniões de Inter-ajuda mensais no Porto com doentes e familiares; 

– Manter o atendimento telefónico a doentes e público em geral; 

– Colaborar 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 Núcleo Regional em Viana do Castelo e promoção de um grupo de apoio local. 

 

Delegação do Centro 
 
– Sensibilizar e incentivar os sócios da região para se envolverem mais na organização de actividades; 

– Continuar o atendimento telefónico para apoio dos sócios e sempre que necessário para 
encaminhamento médico na região; 

– Procurar reabrir grupos de apoio na região; 

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

 

 

Delegação da Madeira 
 
– Procurar sensibilizar os sócios da região para se envolverem mais na organização de actividades; 

– Procurar reabrir o 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. 



  
 
 

       
 
 
 
            ORÇAMENTO PARA 2016   

 

  
  

       
       
 

 
    

 
  QUOTIZAÇÃO DE SÓCIOS 8.000,00 € 

 
      

 
  DONATIVOS 3.000,00 € 

 
      

 
      

 
TOTAL RECEITAS   11.000,00 € 

 
      

 
      

 
DESPESAS     

 
      

 
  RENDAS E ALUGUERES  1.375.00€ 

 
  ELECTRICIDADE / GÁS 450,00 € 

 
  ÁGUA  250,00 € 

 
  FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 100,00 € 

 
  LIMPEZA E HIGIENE 1.100,00 € 

 
  MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.300,00 € 

 
  COMUNICAÇÃO 2.250,00 € 

 
  DESLOCAÇÕES 1.150,00 € 

 
  DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 1.600,00 € 

 
  OUTROS FORNECIMENTOS / SERVIÇOS 400,00 € 

 
  TRABALHOS ESPECIALIZADOS 900,00 € 

 
  REGISTOS E DESPESAS NOTARIAIS 500,00 € 

 
  ORGANIZAÇÃO PALESTRAS E CONVÍVIOS 1.000,00 € 

 
      

     
  

TOTAIS DESPESAS 11.000,00 € 
       
 SALDO ORÇAMENTAL 0,00 € 
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