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Delegação Regional da Madeira (DRM) 
manteve no último trimestre uma linha 
de acção que aproxima e valoriza 
os Psicólogos na comunidade.

PROGRAMAS DRM

Realizou-se no mês de novembro uma nova sessão no âmbito do 
Programa EntrePares, desta feita dedicada ao tema "Conversas sobre Famílias". 
Esta sessão contou com mais de 20 participantes e foi dinamizada pelas colegas 
Ana Paula Alves e Mara Andrade (SESARAM). 

As oradoras ofereceram aos presentes uma perspetiva sistémica e relacional 
sobre mecanismos de funcionamento familiar e a influência dos mesmos sobre 
a conduta individual dos membros que compõem o sistema familiar.

No quadro da colaboração entre a DRM e Direção Regional 
de Educação, foi dinamizada pela colega Paula Mesquita, 
membro da Comissão de Ética da OPP, uma sessão sobre 
dilemas da prática em contexto educativo, nomeadamente 
ao nível da articulação e partilha de informação. 

Esta iniciativa contou com cerca de 50 participantes.



DINÂMICA DRM

DE ORGANIZAÇÃO INTERNA E INTERFACE
COM A COMUNIDADE

A representatividade dos psicólogos da Madeira em eventos e iniciativas da comunidade regional 
e nacional voltou a registar-se de modo significativo ao longo deste último trimestre de 2018, 
consolidando a trajetória colaborativa e de proximidade que tem vindo a ser realizada. 

01 OUT I Sessão Comemorativa do Dia Internacional do Idoso (Instituto de Segurança Social);
10 OUT I Palestra na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos;
15 OUT I III Fórum do Idoso;
19 OUT I III Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira;
20 OUT I Cerimónia das comemorações dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas;
26 OUT I Conferência dinamizada pelo Presidente da DRM sobre “Alunos problemáticos” no Encontro do 

Projecto da Convivialidade Escolar;
05 NOV I Sessão de Apresentação das Equipas de Apoio Psicossocial (SESARAM);

05-09 NOV I Participação na Web Summit;
19 NOV I 2as Jornadas "Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências";
19 NOV I Conferência dinamizada pelo Presidente da DRM na EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior 

(Camacha);
23 NOV I IVªs Jornadas Regionais da Associação para o Planeamento da Família;
26 NOV I Sessão sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres;
30 NOV I Conferência “Inclusão de Portadores de Distúrbios de Aprendizagem em Ambiente Escolar” - 

Associação "Os grandes Azuis";
01 DEZ I Congresso da Sociedade Portuguesa de Simulação;
02 DEZ I Sessão de Encerramento do X Congresso Regional do PCP;
07 DEZ I Apresentação da campanha #menoresnemumagota;
12 DEZ I Reunião com Ordem dos Nutricionistas sobre questões comuns no SESARAM;
15 DEZ I Cerimónia de Encerramento da Jornada "Crianças, Jovens e Famílias: Contexto(s) de 

Intervenção em Saúde";

Reuniões internas DRM e OPP: 

Realizaram-se as reuniões regulares da DRM, as reuniões com o Bastonário, diversas reuniões de natureza 
preparatória para eventos DRM, bem como reuniões das Equipas Sectoriais, concretamente do Trabalho e 
das Organizações, da Educação, da Saúde e da Intervenção Social e Comunitária. 

Foram também realizadas reuniões no âmbito dos Grupos de Trabalho OPP de  Psicologia do Tráfego, 
Psicologia e e-health e Psicogerontologia. No âmbito da articulação entre a DRM e a Direção Nacional, foi 
nomeada a colega Mary Teixeira Soares para o Grupo de Trabalho OPP sobre intervenção com refugiados.



No âmbito das articulações institucionais, particularmente na área da saúde, a DRM solicitou reunião com 
o Conselho de Administração do SESARAM onde, entre outros assuntos que incluem, por exemplo, as
propostas na área da prevenção e promoção da saúde e a dinamização de iniciativas na comunidade, se
procurará abordar as questões das especialidades profissionais e da carreira de psicólogo na saúde. Ainda
nesta matéria, a DRM, em articulação com a Direção Nacional da OPP, enviou uma carta ao Sindicato Nacio-
nal dos Psicólogos, ao Sindicato da Administração Pública e ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado
e Entidades Públicas. Nesta missiva, ainda que tendo em consideração o limite das atribuições da OPP, mas
visando a salvaguarda da prestação de serviços de Psicologia aos cidadãos, procura descrever esta
situação e encontrar pontes de trabalho comum no que se refere à promoção da carreira de Psicóloga/o no
contexto da saúde na Região Autónoma da Madeira.

DRM passa a ter horário de funcionamento alargado em 2019

Em resultado da aprovação do Plano de Actividades e Orçamento 2019 da Delegação Regional da Madeira 
(DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), na Assembleia Regional de 11 de Dezembro, a DRM 
passará a estar aberta todos os dias, consolidando a trajetória de proximidade e de otimização do serviço 
aos seus membros. 

NÃO PERCA, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019

Conferências OPP Madeira:

- Conferência sobre Infância e Desenvolvimento, no dia 18 de janeiro, no 
Funchal;

- Construção da Carreira no Mundo Contemporâneo, no dia 25 de Fevereiro;
- Bem Estar na Comunidade, Inclusão e Coesão Social, no dia 28 e 29 de Março;

-

Psicólogo Júnior

- Novo curso de formação inicial na região com novo módulo
- Primeiros Socorros Psicológicos;

Iniciativa nacional Valorizar.me

Encontram-se calendarizados os seguintes cursos na Madeira em 2019:

- Intervenção Psicológica em Situações de Catástrofe, com início a 2 de fevereiro;
- Avaliação Pericial em Psicologia Forense, com início a 14 de março;
- Violência Sexual: o papel do psicólogo no processo de avaliação forense
de agressores e vítimas adultas, com início a 4 de abril;


