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     Plano de Actividades 2019 

 
                                                                      
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 / parceira na Liga Portuguesa Contra as Doenças 

Reumáticas (LPCDR), na Plataforma Saúde em Diálogo e nos projectos Juntos pela Dor e Mais 

Participação Melhor Saúde, 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), Infarmed, Apifarma, Instituto Nacional de 

Reabilitação e outros organismos / instituições com vista a desenvolver acções de interesse para os 

doentes. 

 

Acções de Carácter Científico 

– Continuar a colaboração em projectos de estudantes universitários e em estudos de investigação 

efectuados por profissionais de saúde, fornecendo informações sobre a Myos e suas actividades, 

sobre as patologias e proporcionando a possibilidade de contacto destes estudantes/profissionais de 

saúde com doentes (através da divulgação e distribuição de questionários ou de entrevistas, pelos 

sócios da Myos e doentes que se mostrem interessados em colaborar neste tipo de projectos); 

– Manter o projecto de colaboração anual com a Faculdade de Medicina de Lisboa, com o apoio da 

Myos numa disciplina do 1º ano do curso de medicina, através de visitas educativas de grupos de 

estudantes com o objectivo de sensibilizá-los para a Fibromialgia e a Síndrome de Fadiga Crónica, as 

dificuldades sentidas pelos doentes (do ponto de vista físico, emocional e social) e sobre o trabalho da 

associação junto dos mesmos; 

– Colaborar com entidades em acções de formação ou informação junto de profissionais de saúde e 

estudantes no sentido de sensibilizar os técnicos para um correcto acompanhamento dos doentes. 

 

Acções de Carácter Internacional 

– Representar Portugal na ENFA - Rede Europeia de Associações de Fibromialgia (European Network 

of Fibromyalgia Associations) enquanto membro da direcção, eleita para o mandato de 2018/2020 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 e eventual participação em acções conjuntas de interesse para os doentes. 
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Acções de Carácter Informativo e de Divulgação 

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

comunicação social; 

– Lançamento de um novo Site institucional, no 16º aniversário da Myos, no dia 12 de Maio; 

– Dinamização da página institucional da Myos no facebook e criação de novas redes sociais para a 

associação; 

– Elaboração de novos suportes de comunicação e divulgação da Myos, nomeadamente criação de 

um novo Folheto Informativo da Myos, edição de 2 Guias de Apoio ao Doente com Fibromialgia e com 

Síndrome de Fadiga Crónica, criação de Cartazes e de um Vídeo Institucional para divulgação da 

associação e retomar a edição do Boletim Informativo da Myos com uma periodicidade semestral, 

entre outros projectos; 

– Desenvolvimento de uma campanha de sensibilização dos doentes e seus familiares para a 

necessidade de uma participação mais interventiva na associação, quer com a angariação de novos 

sócios e donativos, quer com a angariação de voluntários para o desenvolvimento de projectos de 

apoio a doentes, actividades e convívios regionais; 

– Angariar patrocínios e donativos para o desenvolvimento e publicação dos diversos suportes de 

comunicação planeados para a Myos. 

 

Acções de Apoio a sócios e doentes 

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

– Manter o apoio telefónico no Núcleo do Porto, através de telemóvel, aos sábados das 9h30 às 

11horas; 

– Manter o Apoio de Serviço Social por e-mail para informações e encaminhamento para entidades 

competentes, disponível para os associados; 

– Manter as consultas, aulas e tratamentos na sede da Myos, em Lisboa, para os associados 

(Psicologia Cognitivo-Comportamental, Terapia de Casal e Sexualidade, Acupunctura e Massagem 

Terapêutica); 

– Disponibilizar periodicamente tratamentos de Reflexologia, Massagem Shampi, Acupunctura 

Auricular e Reiki em grupo, para os associados do Núcleo do Porto, mediante a disponibilidade de um 

espaço gratuito para organizar estas actividades;   

– Manter o funcionamento das reuniões do Grupo de Apoio de Carcavelos (3 vezes por ano), do Grupo 

de Apoio de Lisboa (bimestral), do Grupo de Apoio de Almada (bimestral) e do Grupo de Apoio do 

Porto (bimestral), assim como tentar promover a criação de novos grupos de apoio em outras zonas do 

país; 

– Promover a criação de novas delegações ou núcleos da Myos em outras zonas do país, assim como 

sensibilizar os sócios para a necessidade de apoio na organização de actividades em outras regiões; 

– Manutenção e alargamento da rede de acordos de protocolos da Myos a nível nacional com 

descontos para associados em médicos, clínicas, ginásios, termas, farmácias, centros de terapias 

complementares; 
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Organização de Actividades e Convívios  

– Promover a organização de Workshops e Palestras em diversas zonas do país;  

– Organização do 1º Congresso da Myos promovido pelo Núcleo do Porto;  

– Comemoração do 16º aniversário da Myos em Maio com organização de um convívio para doentes e 

familiares em Lisboa; 

– Organização do 2º Convívio do Núcleo do Porto, em Maio, para comemoração do 16º aniversário da 

Myos;  

– Organização de um convívio de Ano Novo para os sócios em Lisboa. 



PREVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2019
SEDE NACIONAL E DELEGAÇÕES REGIONAIS

RECEITAS

QUOTIZAÇÃO DE SÓCIOS 9 000,00 €

DONATIVOS 24 300,00 €

TOTAL RECEITAS 33 300,00 €

DESPESAS

RENDAS E ALUGUERES 1 500,00 €

ELECTRICIDADE / GÁS 600,00 €

ÁGUA 300,00 €

LIMPEZA E HIGIENE 650,00 €

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 800,00 €

COMUNICAÇÃO 2 500,00 €

DESLOCAÇÕES 5 000,00 €

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 1 500,00 €

OUTROS FORNECIMENTOS / SERVIÇOS 200,00 €

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 17 000,00 €

QUOTIZAÇÕES (FEDERAÇÕES/ENTIDADES) 250,00 €

ORGANIZAÇÃO PALESTRAS E WORKSHOPS 3 000,00 €

TOTAIS DESPESAS 33 300,00 €

SALDO ORÇAMENTAL 0,00 €
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