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COM ATIVIDADE MUITO SIGNIFICATIVA 
NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017

Novas sessões no último trimestre de 2017:

 

- Avaliação e Intervenção com Famílias de Acolhimento, dinamizada a de 2 de novembro, 

por Vânia Pinto, investigadora na Universidade de Oxford, e onde estiveram 15 participantes.

- Música e Emoção: Reflexos no Bem Estar Psicológico, 

dinamizada a 13 de dezembro, por Gonçalo Barradas, investigador na 

Universidade de Uppsala, e onde estiveram mais de 20 participantes.

Lançado no dia 9 de outubro, o Programa Ética Prática permitirá realização de sessões de discussão 

de dilemas relacionados com a prática profissional. Na sessão de apresentação, realizou-se também 

a conferência “Ética e deontologia na prática profissional”, que foi dinamizada por Paula Mesquita, 

membro da Comissão de Ética da OPP.

Realizou-se no dia 10 de novembro um fórum-debate, onde estiveram cerca de 30 participantes. 

A sessão contemplou um momento de debate com colegas de vários contextos de intervenção

sobre necessidades e perspectivas ao nível do desenvolvimento profissional, da intervisão e supervisão, 

servindo de base orientadora para a organização de iniciativas futuras neste domínio. 

23 DE NOVEMBRO:

Intervenção psicofarmacológica com a população adulta - Dinamizada por Carla Mendonça, 

médica psiquiatra, participaram nesta sessão 40 profissionais e psicólogos júnior. 

7 DE DEZEMBRO: 

Sociedade, tecnologia e comportamento - Esta iniciativa envolveu 2 sessões, 

uma dirigida a psicólogos, que focou o uso excessivo e problemático 

das novas tecnologias, e outra dirigia a toda a comunidade sobre 

o impacto do excesso de ecrãs nas crianças, jovens e famílias.

CONFERÊNCIA OPP MADEIRA

PROGRAMAS DRM:
MAIS FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL PARA OS PSICÓLOGOS DA MADEIRA 



Decorreu entre 27 E 30 DE NOVEMBRO o Ciclo de Desenvolvimento Profissional OPP, 
que visa combinar a vertente de empregabilidade relacionada com os estágios profissionais, 

com a empregabilidade dos psicólogos e o planeamento e a gestão de carreiras. 

Neste âmbito, foram realizados os workshops "EmCarreira" e os fóruns de empregabilidade, 
bem como iniciados os programas de empregabilidade 

Espaço OPP - Desenvolvimento de Carreira e Projecta-te - Constrói a tua carreira. 

DINÂMICA DRM
PSICÓLOGOS DA MADEIRA REPRESENTADOS, ATRAVÉS DA DRM, EM DEZENAS DE EVENTOS NA REGIÃO:  

Jornadas de Saúde Mental e Psiquiátrica, projecto “Sem pesos na maternidade”
Jornadas Pedagógicas do Estabelecimento Vilamar, Conferência Perspetivas para o emprego jovem 
Seminário da Cruz Vermelha “Fatores de risco nas equipas de emergência”
Ciclo de Debates “Decidir o Final da Vida”, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
Conferência “Vamos Intervir e Humanizar - Por um ambiente mais saudável e seguro”, do IA-Saúde
Conferência Intervenção Integrada na Família com Violência Doméstica, entre outros. 

MEMBROS DA DRM NOMEADOS PARA GRUPOS DE TRABALHO OPP: 

Gonçalo Moura: Intervenção em Contexto Comunitário
Márcia Rodrigues: Prevenção da Violência na Escola 
Diva Fernandes: Educação Não Formal e Círia Correia: Psicologia do Tráfego.

REUNIÕES INTERNAS DRM-OPP: 

Realizaram-se as reuniões regulares da DRM, bem como as reuniões com o Bastonário da OPP 
e de interface com as restantes Delegações Regionais.  

EQUIPAS SETORIAIS E INTERSETORIAIS ENTRAM EM FUNCIONAMENTO: 

Teve lugar, no dia 13 de Outubro, a primeira reunião da Equipa Intersetorial DRM sobre Intervenção Precoce. 



PROTOCOLO COM A SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO: 

Este protocolo visa contribuir para o sucesso educativo através da valorização dos contributos da 
Psicologia como ciência e profissão e da promoção do desenvolvimento profissional e científico dos 
psicólogos a exercer nos contextos educativos da Região Autónoma da Madeira e sob a tutela da 
Secretaria Regional de Educação. Nesta sessão, em que estiveram presentes perto de 80 participantes, 
realizou-se ainda uma conferência sobre Colaboração institucional, consultoria e boas práticas nos 
contextos educativos. 
 
PROTOCOLO COM O SESARAM: 

Teve lugar a 14 de novembro a assinatura do Protocolo que possibilita a realização do Ano Profissional 
Júnior no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), o que corresponde a uma 
mais-valia para a formação e prática profissional dos Psicólogos Júniores e também para o próprio 
serviço que é prestado aos utentes.
 

ARTICULAÇÃO COM O INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA (IEM): 

A DRM reuniu no dia 22 de novembro com a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do IEM, no sentido de 
se definirem vias de articulação e interface institucional em resultado do novo enquadramento do Ano 
Profissional Júnior da OPP. Neste sentido, foram identificados mecanismos para agilizar o acesso ao 
financiamento do IEM a este importante momento formativo e de prática profissional supervisionada.

COLABORAÇÃO INTER-INSTITUCIONAL 
DRM ESTABELECE VIAS DE 
COLABORAÇÃO NA COMUNIDADE

NÃO ESQUEÇA
CONGRESSO REGIONAL DOS PSICÓLOGOS, MADEIRA 2018

A PSICOLOGIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS 
21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018


