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A1 "CÂMARA DA RIBEIRA GRANDE NÃO SE DEMITE DO TRABALHO PREVENTIVO QUE
PODE REALIZAR"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017

Meio: Azores Today Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40a39c7
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O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, enalteceu a importância das
Jornadas de Psicologia - Contributos da Psicologia na Sociedade Atual, evento realizado entre quinta e
sexta-feira, no Teatro Ribeiragrandense, e que juntou cerca de uma centena de participantes.
 
"Este evento partiu de um desafio lançado pela Câmara da Ribeira Grande à Ordem dos Psicólogos e
estamos convictos que se trata de uma iniciativa extremamente válida pois reúne vários profissionais
da psicologia de diferentes áreas de atuação, promovendo em simultâneo um espaço de partilha e de
conhecimentos", referiu.
 
Entre os temas em debate estiveram alguns que são transversais à realidade açoriana,
nomeadamente a "gravidez na adolescência ou a prevenção dos abusos sexuais" e sobre os quais
"importa ter uma ação cada vez mais incisiva tendo em vista a diminuição destas prevalências."
 
Apesar de as câmaras municipais "não terem competências diretas na área da saúde", ressalvou
Alexandre Gaudêncio, "a Câmara da Ribeira Grande não se demite do trabalho preventivo que pode
realizar", assegurou o edil.
 
"Compete-nos trabalhar na prevenção e são estes eventos que ajudam a melhor preparar os técnicos
para os problemas que enfrentam diariamente para que a ação dos mesmos no terreno obtenha cada
vez mais resultados positivos", referiu Alexandre Gaudêncio.
 
Fonte: Câmara Municipal Ribeira Grande
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https://www.facebook.com/AzoresToday/
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A2

Programa Regional de Prevenção da Depressão arranca como projeto piloto em 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017

Meio: Açores 9 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94b2c855

 
O Secretário Regional da Saúde anunciou hoje, em São Miguel, a implementação do Programa
Regional de Prevenção da Depressão em 2018, como projeto experimental.
 
"A nossa intenção, caso também seja a da Ordem dos Psicólogos, é de, no início de 2018, também
implementarmos na Região, de forma piloto, este programa, escolhendo três centros de saúde, em
três ilhas", afirmou Rui Luís, em declarações à margem das jornadas 'Contributos da Psicologia na
Sociedade Atual'.
 
O Programa Regional da Prevenção da Depressão resulta da extensão do programa que será aplicado
pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, como projeto piloto, no norte do país.
 
"Já manifestámos várias vezes à Ordem dos Psicólogos que estamos disponíveis para implementar
este programa de prevenção da depressão nos Açores", frisou o Secretário Regional, revelando que
"haverá uma reunião, em janeiro, com a Ordem para definir as primeiras intervenções e assinar o
respetivo protocolo".
 
"Em fevereiro e março, já estão agendadas formações para os profissionais para a utilização da
plataforma e do programa em si", acrescentou.
 
Rui Luís salientou que a situação ao nível dos psicólogos nos Açores é melhor do que no contexto
nacional, mas, apesar disso, considerou que é necessário "investir mais ao nível dos recursos
humanos", acrescentando que "será importante implementar este programa de uma forma
experimental em algumas ilhas para servir de modelo a toda a Região".
 
Na sua intervenção na abertura das jornadas, o titular da pasta da Saúde salientou a importância de
fomentar a consciência e organizar eventos sobre a temática da saúde mental, tal como propõe a
Organização Mundial de Saúde.
 
Para Rui Luís, é também fundamental uma intervenção concertada com as famílias, ao nível dos
estilos de vida, comportamentos de risco e relações interpessoais.
 
"Com a noção da necessidade de um reforço de medidas preventivas, iniciamos já a implementação do
programa Prevenir em Família e na Comunidade, integrado numa estratégia regional de promoção de
estilos de vida saudável e prevenção de comportamentos de risco destinado a pais e crianças, e
contamos ainda neste ano letivo chegar também às escolas com o Programa Regional de Promoção da
Alimentação Saudável", afirmou o Secretário Regional.
 
2017-11-24T13:54:00-01:00
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Rui Luís reconhece que a Região precisa de mais psicólogos
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Meio: Açoriano Oriental Online Autores: Miguel Bettencourt Mota
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Rui Luís reconhece que a Região precisa de mais psicólogos
 
Miguel Bettencourt Mota
 
Regional
 
Hoje, 14:19
 
O secretário regional da Saúde disse esta sexta-feira, em São Miguel,
 
que a
 
situação ao nível dos psicólogos nos Açores é melhor do que no contexto
 
nacional, mas reconheceu que é necessário "investir mais
 
ao nível dos recursos humanos".
 
Rui Luís falava à margem das
 
jornadas 'Contributos da Psicologia na Sociedade Atual', onde também deu
 
conta que a Região está decidida a a implementar, de forma
 
experimental, o Programa Regional de Prevenção da Depressão em 2018.
 
"A nossa intenção, caso
 
também seja a da Ordem dos Psicólogos, é de, no início de 2018, também
 
implementarmos na Região, de forma piloto, este programa, escolhendo
 
três centros de saúde, em três ilhas", afirmou Rui Luís, citado por uma
 
nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).
 
O
 
Programa Regional de Prevenção da Depressão, recorde-se, resulta da extensão do programa que será
aplicado
 
pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, como projeto piloto, no norte do
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país.
 
"Já manifestámos várias
 
vezes à Ordem dos Psicólogos que estamos disponíveis para implementar
 
este programa de prevenção da depressão nos Açores", frisou o
 
governante, revelando que "haverá uma reunião, em janeiro, com a Ordem
 
para definir as primeiras intervenções e assinar o respetivo protocolo".
 
"Em fevereiro e março,
 
já estão agendadas formações para os profissionais para a utilização da
 
plataforma e do programa em si", acrescentou.
 
Na sua intervenção na
 
abertura das jornadas, o titular da pasta da Saúde salientou a
 
importância de fomentar a consciência e organizar eventos sobre a
 
temática da saúde mental, tal como propõe a Organização Mundial de
 
Saúde.
 
Para Rui Luís, é também
 
fundamental uma intervenção concertada com as famílias, ao nível dos
 
estilos de vida, comportamentos de risco e relações interpessoais.
 
"Com a noção da
 
necessidade de um reforço de medidas preventivas, iniciamos já a
 
implementação do programa Prevenir em Família e na Comunidade, integrado
 
numa estratégia regional de promoção de estilos de vida saudável e
 
prevenção de comportamentos de risco destinado a pais e crianças, e
 
contamos ainda neste ano letivo chegar também às escolas com o Programa
 
Regional de Promoção da Alimentação Saudável", afirmou o secretário regional, citado pela mesma
nota.
 
Hoje, 14:19
 
Miguel Bettencourt Mota
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Programa Regional de Prevenção da Depressão arranca como projeto piloto em 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017

Meio: Diário da Lagoa Online

URL: http://diariodalagoa.com/arquivo/54560

 
O Secretário Regional da Saúde anunciou esta sexta-feira, dia 24 de novembro, em São Miguel, a
implementação do Programa Regional de Prevenção da Depressão em 2018, como projeto
experimental. "A nossa intenção, caso também seja a da Ordem dos Psicólogos, é de, no início de
2018, também implementarmos na Região, de forma piloto, este programa, escolhendo três centros
de saúde, em três ilhas", afirmou Rui Luís, em declarações à margem das jornadas 'Contributos da
Psicologia na Sociedade Atual'. Segundo o executivo regional, o Programa Regional da Prevenção da
Depressão resulta da extensão do programa que será aplicado pela Ordem dos Psicólogos
Portugueses, como projeto piloto, no norte do país. "Já manifestámos várias vezes à Ordem dos
Psicólogos que estamos disponíveis para implementar este programa de prevenção da depressão nos
Açores", frisou o Secretário Regional, revelando que "haverá uma reunião, em janeiro, com a Ordem
para definir as primeiras intervenções e assinar o respetivo
 
O Secretário Regional da Saúde anunciou esta sexta-feira, dia 24 de novembro, em São Miguel, a
implementação do Programa Regional de Prevenção da Depressão em 2018, como projeto
experimental.
 
"A nossa intenção, caso também seja a da Ordem dos Psicólogos, é de, no início de 2018, também
implementarmos na Região, de forma piloto, este programa, escolhendo três centros de saúde, em
três ilhas", afirmou Rui Luís, em declarações à margem das jornadas 'Contributos da Psicologia na
Sociedade Atual'.
 
Segundo o executivo regional, o Programa Regional da Prevenção da Depressão resulta da extensão
do programa que será aplicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, como projeto piloto, no norte
do país.
 
"Já manifestámos várias vezes à Ordem dos Psicólogos que estamos disponíveis para implementar
este programa de prevenção da depressão nos Açores", frisou o Secretário Regional, revelando que
"haverá uma reunião, em janeiro, com a Ordem para definir as primeiras intervenções e assinar o
respetivo protocolo".
 
"Em fevereiro e março, já estão agendadas formações para os profissionais para a utilização da
plataforma e do programa em si", acrescentou.
 
Rui Luís salientou que a situação ao nível dos psicólogos nos Açores é melhor do que no contexto
nacional, mas, apesar disso, considerou que é necessário "investir mais ao nível dos recursos
humanos", acrescentando que "será importante implementar este programa de uma forma
experimental em algumas ilhas para servir de modelo a toda a Região".
 
Na sua intervenção na abertura das jornadas, o titular da pasta da Saúde salientou a importância de
fomentar a consciência e organizar eventos sobre a temática da saúde mental, tal como propõe a
Organização Mundial de Saúde.
 
Para Rui Luís, é também fundamental uma intervenção concertada com as famílias, ao nível dos
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estilos de vida, comportamentos de risco e relações interpessoais.
 
"Com a noção da necessidade de um reforço de medidas preventivas, iniciamos já a implementação do
programa Prevenir em Família e na Comunidade, integrado numa estratégia regional de promoção de
estilos de vida saudável e prevenção de comportamentos de risco destinado a pais e crianças, e
contamos ainda neste ano letivo chegar também às escolas com o Programa Regional de Promoção da
Alimentação Saudável", afirmou o Secretário Regional.
 
DL/Gacs
 
2017-11-24T14:52:01Z
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Programa Regional de Prevenção da Depressão arranca como projeto piloto em 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017

Meio: Rádio Atlântida Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95bc12cb

 
O Secretário Regional da Saúde anunciou hoje, em São Miguel, a implementação do Programa
Regional de Prevenção da Depressão em 2018, como projeto experimental.
 
"A nossa intenção, caso também seja a da Ordem dos Psicólogos, é de, no início de 2018, também
implementarmos na Região, de forma piloto, este programa, escolhendo três centros de saúde, em
três ilhas", afirmou Rui Luís, em declarações à margem das jornadas 'Contributos da Psicologia na
Sociedade Atual'.
 
O Programa Regional da Prevenção da Depressão resulta da extensão do programa que será aplicado
pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, como projeto piloto, no norte do país.
 
{googleads left}
 
"Já manifestámos várias vezes à Ordem dos Psicólogos que estamos disponíveis para implementar
este programa de prevenção da depressão nos Açores", frisou o Secretário Regional, revelando que
"haverá uma reunião, em janeiro, com a Ordem para definir as primeiras intervenções e assinar o
respetivo protocolo".
 
"Em fevereiro e março, já estão agendadas formações para os profissionais para a utilização da
plataforma e do programa em si", acrescentou.
 
Rui Luís salientou que a situação ao nível dos psicólogos nos Açores é melhor do que no contexto
nacional, mas, apesar disso, considerou que é necessário "investir mais ao nível dos recursos
humanos", acrescentando que "será importante implementar este programa de uma forma
experimental em algumas ilhas para servir de modelo a toda a Região".
 
Na sua intervenção na abertura das jornadas, o titular da pasta da Saúde salientou a importância de
fomentar a consciência e organizar eventos sobre a temática da saúde mental, tal como propõe a
Organização Mundial de Saúde.
 
Para Rui Luís, é também fundamental uma intervenção concertada com as famílias, ao nível dos
estilos de vida, comportamentos de risco e relações interpessoais.
 
"Com a noção da necessidade de um reforço de medidas preventivas, iniciamos já a implementação do
programa Prevenir em Família e na Comunidade, integrado numa estratégia regional de promoção de
estilos de vida saudável e prevenção de comportamentos de risco destinado a pais e crianças, e
contamos ainda neste ano letivo chegar também às escolas com o Programa Regional de Promoção da
Alimentação Saudável", afirmou o Secretário Regional.
 
sexta, 24 novembro 2017 13:53
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Programa Regional de Prevenção da Depressão arranca como projeto piloto em 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017

Meio: Rádio Atlântida Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=330687e1

 
O Secretário Regional da Saúde anunciou hoje, em São Miguel, a implementação do Programa
Regional de Prevenção da Depressão em 2018, como projeto experimental.
 
"A nossa intenção, caso também seja a da Ordem dos Psicólogos, é de, no início de 2018, também
implementarmos na Região, de forma piloto, este programa, escolhendo três centros de saúde, em
três ilhas", afirmou Rui Luís, em declarações à margem das jornadas 'Contributos da Psicologia na
Sociedade Atual'.
 
O Programa Regional da Prevenção da Depressão resulta da extensão do programa que será aplicado
pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, como projeto piloto, no norte do país.
 
"Já manifestámos várias vezes à Ordem dos Psicólogos que estamos disponíveis para implementar
este programa de prevenção da depressão nos Açores", frisou o Secretário Regional, revelando que
"haverá uma reunião, em janeiro, com a Ordem para definir as primeiras intervenções e assinar o
respetivo protocolo".
 
"Em fevereiro e março, já estão agendadas formações para os profissionais para a utilização da
plataforma e do programa em si", acrescentou.
 
Rui Luís salientou que a situação ao nível dos psicólogos nos Açores é melhor do que no contexto
nacional, mas, apesar disso, considerou que é necessário "investir mais ao nível dos recursos
humanos", acrescentando que "será importante implementar este programa de uma forma
experimental em algumas ilhas para servir de modelo a toda a Região".
 
Na sua intervenção na abertura das jornadas, o titular da pasta da Saúde salientou a importância de
fomentar a consciência e organizar eventos sobre a temática da saúde mental, tal como propõe a
Organização Mundial de Saúde.
 
Para Rui Luís, é também fundamental uma intervenção concertada com as famílias, ao nível dos
estilos de vida, comportamentos de risco e relações interpessoais.
 
"Com a noção da necessidade de um reforço de medidas preventivas, iniciamos já a implementação do
programa Prevenir em Família e na Comunidade, integrado numa estratégia regional de promoção de
estilos de vida saudável e prevenção de comportamentos de risco destinado a pais e crianças, e
contamos ainda neste ano letivo chegar também às escolas com o Programa Regional de Promoção da
Alimentação Saudável", afirmou o Secretário Regional.
 
2017-11-24T13:54:00-01:00
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