
 
 

Rastreio de Saúde Mental 

 

A pandemia COVID-19 provocou enormes alterações na vida de todos; não só na vida dos 

adultos, mas também das nossas crianças. 

Nesse sentido, e em prol do bem-estar das crianças, a Câmara Municipal de Guimarães em 

parceria com a Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi-UMinho), o Centro de 

Investigação em Psicologia da Universidade do Minho (CIDsi) e o ProChild CoLAB, promovem 

um RASTREIO de saúde mental, que visa a avaliação de problemas de saúde mental de todas as 

crianças, entre os 3 e os 10 anos, que frequentam o pré-escolar ou o 1º ciclo, da rede pública do 

concelho de Guimarães.  

Para as crianças e famílias que necessitem, é disponibilizada intervenção psicológica 

especializada, individualizada e gratuita. 

 

Este rastreio decorre no âmbito da Plataforma +Cidadania, através da qual os Pais e 

Encarregados de Educação, utilizando as suas credenciais de acesso, podem aceder ao menu 

Formulários e preencher o mesmo. Os resultados estão salvaguardados pela confidencialidade da 

equipa de Projeto Prochild. 

 

Para acederem ao rastreio os Pais e Encarregados de Educação devem: 

Aceder à Plataforma +Cidadania em https://maiscidadania.cim-ave.pt/ 

 

• Entrar através da credencial fornecida pela escola (nome de utilizador e palavra passe); 

• Efetuar a ativação, no caso de ser a 1.ª vez (redefinir a palavra passe, colocar email e nome do 

Encarregado de Educação); 

• Clicar no ícone +CIDADANIA; 

• De seguida, clicar em FORMULÁRIOS e ainda no ícone ProChild; 

• Verificar o nome do educando e AVANÇAR; 

• Autorizar e prosseguir deve ser selecionado para avançar no rastreio; 

• Clicar afirmativamente no Consentimento Autorizado; 

• Preencher os três questionários por ordem crescente; 

• No final dos três questionários clicar em SUBMETER; 

• Se o rastreio identificar a necessidade de acompanhamento psicológico surge uma caixa para 

deixar o nome e contacto do Encarregado de Educação. 

 

Segue um tutorial ilustrativo deste processo: 

https://maiscidadania.cim-ave.pt/


 

 



 

 



 
 

 

A Câmara Municipal disponibiliza uma equipa de mediadores para o ajudar em todo o 

processo. 

Estrela Mendes: maria.mendes@cm-guimaraes.pt 

Eva Silva: eva.a.silva@cm-guimaraes.pt 

Susana Sousa: susana.sousa@cm-guimaraes.pt 

 

Consideramos absolutamente fulcral a saúde mental das nossas crianças, portanto participe no 

preenchimento do formulário do seu educando para que possamos desenvolver respostas ajustadas 

aos seus eventuais problemas. 

 

Gratas pela sua atenção. 

 


