
Início da segunda fase do projeto MIND AT WORK 
 
O mês de setembro marcou o início da segunda fase do projeto MIND AT WORK, promovido 
pela ENCONTRAR+SE, co-financiado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) com o apoio da 
Câmara Municipal de Vila Verde, People for Success (P4S) e da Católica Business School. 
 
O MIND AT WORK conta com a participação de 119 trabalhadores da Câmara Municipal de 
Vila Verde (CMVV) que aceitaram integrar o projeto. Destes, 17 são membros do executivo e 
102 são colaboradores. De salientar a participação do Presidente da Câmara e de todos os 
vereadores com pelouro, contributo imprescindível para promover uma reflexão conjunta dos 
aspetos abordados e permitir a identificação de aspetos organizacionais a melhorar/ 
implementar no sentido de promover o bem-estar dos colaboradores. 
 
O programa de ações do MIND AT WORK incluiu, inicialmente, uma 
avaliação dos riscos psicossociais, do burnout e da literacia em saúde 
mental a todos os participantes. Considerando que a identificação e o 
reconhecimento emocional são capacidades essenciais no papel de 
líder, os dirigentes da CMVV beneficiaram ainda de uma avaliação da 
inteligência emocional seguida de uma sessão de feedback e coaching 
realizada pela P4S – única empresa em Portugal com a Certificação 
em Inteligência Emocional.  
 

Dr. António Vilela, Presidente da CMVV,  
com uma formadora 

Na primeira fase do projeto foram realizados os workshops de “Autoconhecimento e 
Mindfulness” e “Empatia” dirigidos a colaboradores e dirigentes da CMVV, com uma taxa de 
participação de 69% e 59%, respetivamente. O programa engloba ainda a realização de 
workshops destinados apenas a dirigentes, dinamizados pela Católica Porto Business School – 
entidade com vasta experiência na formação de líderes. Nesta fase do projeto, o workshop de 
“Estilos de Liderança” contou com a participação de 76% dos dirigentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A análise formal e informal da satisfação com a primeira fase do projeto, demonstrou que os 
participantes consideram interessantes os conteúdos abordados nos diferentes workshops 
realizados e reconhecem a importância do tema da saúde mental ser abordado no contexto de 
trabalho (“Acho absolutamente inédito.”). Os colaboradores destacaram também a adesão ao 
projeto (“Não estava à espera de uma adesão tão grande, de uma motivação tão grande por 
parte das pessoas que estão envolvidas.”). Foi ainda possível compreender que, após 6 meses 
de implementação do MIND AT WORK, são já sentidas mudanças pessoais e organizacionais, 

Exercício em grupo no Workshop de Empatia, dinamizado pela P4S  



nomeadamente, maior auto-conhecimento, desenvolvimento de comportamentos promotores 
de bem-estar individual e maior disponibilidade para prestar atenção ao outro com 
repercussões positivas nos relacionamentos interpessoais entre os colaboradores da CMVV.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na segunda fase do projeto (de setembro a dezembro) o programa de ações do MIND AT 
WORK prevê a realização do workshop de “Gestão de Stress” e do Curso “Ouvir o que não é 
Dito” – Primeiros Socorros na Doença Mental, dinamizado pela ENCONTRAR+SE e 
direcionado a colaboradores e dirigentes da Câmara. Exclusivamente para dirigentes, serão 
realizados dois workshops – “Gestão de Pessoas e Conflitos” e “Conciliação da Vida 
Profissional e Pessoal” , dinamizados pela Católica Porto Business School.  
 
O Mind at work tem como propósito último, a promoção da saúde mental e da felicidade em 
contexto laboral, dotando as empresas das competências socio-emocionais necessárias para 
assegurar a produtividade, inovação e crescimento, que o contexto atual de competitividade e 
grande pressão em que vivemos exige. 
  
O estigma associado ao tema da saúde mental, um problema cada vez mais presente nas 
nossas organizações e sociedade, tem sido entrave ao desenvolvimento deste tipo de 
iniciativas que numa logica humana e social permitem às pessoas desenvolver o 
autoconhecimento, a inteligência emocional, a resiliência necessária para lidar de forma 
positiva com a pressão e adversidade e, adquirir conhecimento e competências necessárias 
para agir perante um problema de saúde mental em si ou nos outros. Numa lógica corporativa e 
empresarial permite melhorar o bem-estar, produtividade e, no final, resultados.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Parceiros:	  Cofinanciamento:	  Promovido por:	  

“O balanço que faço é um balanço extremamente positivo. Do ponto de vista daquilo 
que tem sido, não só transmissão de conhecimento mas, sobretudo, a reflexão que é 
possível fazer em cada momento sobre os vários aspetos abordados e também a 
reflexão que é possível fazer do ponto de vista da nossa atuação como lideres e 
como responsáveis pela tomada de decisão e pela organização. Talvez haja aqui um 
contributo para, no futuro, termos mais atenção a alguns aspetos que não eram 
aqueles que nós achávamos prioritários na organização. Não consigo ainda perceber 
de que forma é que isto influenciou as pessoas na organização que estão envolvidas 
mas, nas sessões em que participei e em que estiveram presentes alguns 
colaboradores e dirigentes pareceu-me que, de uma maneira geral, há um contributo 
substancial para uma mudança ou, pelo menos, para uma atenção maior para 
determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de exigências que se pode, 
ou não, colocar sobre determinadas pessoas e em determinadas funções. Por isso, 
para já, temos um balanço extremamente positivo”.  

(Dr. António Vilela, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde) 

“Parece pacífico o reconhecimento de que o bem-estar dos trabalhadores e a 
promoção de ambientes de trabalho saudáveis são determinantes para o sucesso das 
organizações. O projeto Mind at work, com um cunho ousado e inovador, revela-se 
estratégico na prossecução destes desígnios, sendo minha convicção que o aumento 
da consciencialização dos problemas associados à saúde mental, os progressos 
organizacionais e a melhoria do bem-estar dos trabalhos beneficiarão, decisivamente, 
com o impacto deste programa.” 

(Dr. Nuno Mota, Coordenador da Unidade de Contratação Pública) 


