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Delegação Regional da Madeira (DRM) 
mantém dinâmica de atividade e proximidade 
com os seus membros e comunidade. 

Realizou-se a 20 de Abril a sessão de debate e reflexão sobre os 
contributos da aplicação da Prova Aperceptiva de Roberts no âmbito 
da avaliação e intervenção psicológica, que foi dinamizada pela colega 
Ana Maria Caires e onde estiveram presentes cerca de 35 
participantes.

Realizou-se no dia 18 de Maio a Conferência Identidade, Sexualidade(s), 
Afetos: da Reflexão à Intervenção

Esta iniciativa que contou com a presença de vários especialistas, com 
perspetivas de diversos contextos, reuniu mais de 100 participantes, num 
espaço de discussão privilegiado sobre temas da Sexualidade e impactos na 
construção da identidade, saúde mental e bem estar. 

Realizou-se no dia 22 de Junho mais uma iniciativa no âmbito do Programa 
Desenvolvimento Pessoal, Intervisão, Supervisão intitulada “A importância do 
autocuidado”.

Esta importante iniciativa que reuniu mais de 100 profissionais, surgiu da 
necessidade de se pensar, criar condições e formalizar, de uma forma 
continuada, práticas individuais e institucionais que contribuam para a qualidade 
da prática ética e profissional e bem estar dos psicólogos. A forte adesão 
registada reflete bem a relevância deste tema para todos nós psicólogos. 

PROGRAMAS DRM



DINÂMICA DRM

A PSICOLOGIA E OS PSICÓLOGOS DA MADEIRA, ATRAVÉS DA DRM, 
CONTINUAM A SER SOLICITADOS PARA PARTICIPAREM EM EVENTOS 
E INICIATIVAS VÁRIAS, DE ÂMBITO REGIONAL E NACIONAL, POR 
PARTE DE DIVERSOS SETORES DA COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL:  

03/04 - Tomada de posse da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas

06/04 - Conferência comemorativa do Dia mundial da Saúde “Saúde para todos” 

12/04 - Encontro Nacional da Associação Portuguesa XXIX de Psiquiatria da Infância e da Adolescência 
"Entre Levadas e Veredas - Os caminhos da saúde mental na infância e adolescência"

25/04 - Comemorações dos 44 Anos da Revolução de 25 de Abril

07/05 - Reunião com a Comissão de Saúde da Assembleia da República

08/05 - Cerimónia e Conferência do dia da Segurança Social

18/05 - Debate sobre terapias de conversão, inserido em ciclo de cinema organizado pela rede 
Ex-Aequo Madeira 

23/05 - Reunião da Apresentação do Portal dos Estabelecimentos de Saúde do Sistema Regional de 
Saúde da RAM 

25/05 - Jornadas “Psicopedagógicas: Stress e educação”

04/06 - Ato Solene de atribuição da Medalha de Mérito da RAM ao Dr. Alberto João Cardoso 
Gonçalves Jardim na ALRAM

05/06 - Participação em conferência EB23 dos Louros

Reuniões internas DRM-OPP: para além das reuniões preparatórias para os eventos DRM, foram realizadas as reuniões 
regulares de equipa, a par das reuniões entre o Bastonário da OPP e esta Delegação.

Reuniram-se ao longo deste trimestre as Equipas Setoriais dos domínios da Intervenção Social e Comunitária, da 
Intervenção Precoce e da Educação e foi indicada a colega Cláudia Pereira para integrar o Grupo de Trabalho OPP sobre 
Supervisão e Intervisão.

COLABORAÇÃO INTER-INSTITUCIONAL: 

Celebrados protocolos de colaboração institucional entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e Câmara Municipal do 
Funchal e a Universidade da Madeira



ENTREGUES DISTINÇÕES RELATIVAS AO "PRÉMIO HEALTHY 
WORKPLACES – LOCAIS DE TRABALHO SAUDÁVEIS"

No contexto da visita do Bastonário à Região nos dias 12 e 13 de junho, no âmbito da iniciativa Trilhos da Psicologia, foram 
entregues as distinções ao Instituto de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família - Irmãs Hospitaleiras e ao 
Estabelecimento Vila Mar - Lar de Infância e Juventude, pelas suas práticas e contributos no domínio da promoção da 
saúde mental e ocupacional nos locais de trabalho. 

Neste âmbito, realizou-se ainda uma visita ao Instituto de Segurança Social da Madeira, para conhecimento das 
iniciativas que envolvem a psicologia na comunidade. 

Bem como Reunião com os Psicólogos Juniores da Madeira, na qual foi possível dar a conhecer os programas da OPP 
dirigidos aos membros a realizar o seu Ano Profissional Júnior, auscultá-los relativamente à sua experiência e reunir 
ideias com vista ao aperfeiçoamento dos processos relacionados com o Ano Profissional Júnior.

No contexto da visita do Bastonário à Região nos dias 12 e 13 de junho, no âmbito da iniciativa Trilhos da Psicologia, foram 
entregues as distinções ao Instituto de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família - Irmãs Hospitaleiras e ao 
Estabelecimento Vila Mar - Lar de Infância e Juventude, pelas suas práticas e contributos no domínio da promoção da 
saúde mental e ocupacional nos locais de trabalho. 

PRESIDENTE DA DRM EM ENTREVISTA À RTP-M LANÇA 
DESAFIOS À PRÁTICA PROFISSIONAL. REVEJA AQUI A 
ENTREVISTA, QUE CORRESPONDEU A MAIS UM MOMENTO DE 
INTERFACE COM A COMUNIDADE.

https://www.rtp.pt/play/p3100/e354504/ementrevista2017

