
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 

5º Aniversário da ENCONTRAR+SE 

 

THE GREAT PUSH: INVESTING IN MENTAL HEALTH 

Matosinhos, 9  a 12  de  Outubro de 2011 

 

ALTO PATROCÍNIO 

        

 

PARCEIROS  

 

             

 

                             PATROCINADORES                       

                            

 

APOIOS:   



“Sem saúde mental não há saúde. É a saúde mental que abre aos cidadãos as 
portas da realização intelectual e emocional, bem como da integração na escola, no 
trabalho e na sociedade. É ela que contribui para a prosperidade, solidariedade e 
justiça social das nossas sociedades. Em contrapartida, a doença mental impõe 
múltiplos custos, perdas e sobrecargas aos cidadãos e aos sistemas sociais”.  

(Livro Verde, Comissão das Comunidade Europeias, 2005) 

 

Partindo do tema proposto pela World Federation for Mental Health (WFMH) para o Dia Mundial da Saúde Mental de 2011, “The 

great push : investing in mental heath”, que tem como principais pressupostos de acção a importância da Unidade, da Visibilidade, 

dos Direitos e da Recuperação das pessoas com doença mental, a Câmara Municipal de Matosinhos em parceria com a 

ENCONTRAR+SE – Associação de Apoio a Pessoas com Perturbação Mental Grave, desenvolveu um programa de 

Comemorações que decorre entre os dias 9 e 12 de Outubro. 

A necessidade de investir na Saúde Mental é hoje uma certeza inquestionável dadas as repercussões que a saúde/doença mental 

tem a nível pessoal, familiar, social, económico e politico.  Torna-se imperativo abrir espaço à discussão e construção de novos 

caminhos na compreensão da saúde mental, promovendo o envolvimento de toda a comunidade, já que a saúde/doença mental, 

directa e/ou indirectamente  a todos afecta.  

Como tal, o programa das Comemorações engloba iniciativas que tratam aspectos ligados à saúde mental ao longo do ciclo da 

vida, dirigidas a diferentes grupos e actores sociais (jovens, idosos, agentes educativos, utentes  e cuidadores, comunicação 

social, dirigentes associativos, técnicos de saúde mental, e à comunidade em geral), com o objectivo de responder ao grande 

desafio proposto pela WFMH para as Comemorações deste ano – o de alertar para a necessidade de investir na saúde mental. 

No contexto da actual crise económica e social sabemos ser nosso dever redobrar os esforços para ajudar os grupos mais 

vulneráveis, entre os quais se destacam as pessoas que sofrem de doença mental, e investir na promoção da saúde mental, o que 

é indispensável para a sua sustentabilidade.  

Por fim, mas não menos importante, é com sentido de continuidade que a ENCONTRAR+SE ao comemorar o seu 5º Aniversário 

colabora na organização destas Comemorações fazendo, uma vez mais, justiça à sua missão de contribuir para melhorar as 

respostas no domínio da saúde / doença mental 

NÃO HÁ SAÚDE SEM SAÚDE MENTAL! JUNTE-SE A ESTA CAUSA QUE TAMBÉM É SUA!!! 

 

 

     

 

 

 

 



PROGRAMA 

	   9 de Outubro 
(Domingo) 

10 de Outubro 
(Segunda-feira) 

Dia Mundial da Saúde Mental 

Local: Salão Nobre CMM 

11 de Outubro 
(Terça-feira) 

 
 
Local: Centro de Congressos e 
Desportos de Matosinhos 

12 de Outubro 
(Quarta-feira) 

 
 
Local: Centro de Congressos e 
Desportos de Matosinhos 

M
A
N
H
Ã
	  

Abertura Oficial das 
Comemorações 
Presidente da CMM 

Presidente da ENCONTRAR+SE 
 

09h30 – 13H00 
 

Entrega do 3º Prémio Nacional 
de Jornalismo na área da 

Saúde Mental 
 

CONFERÊNCIAS 
 

Carga Global  de Doença e Saúde 
Mental 

Sérgio Sousa 
(Observatório da ULSM) 

 
Os direitos da Pessoa na Saúde 

Mental 
Jorge Cândido de Assis 

Vice-Presidente da ABRE –Brasil 
 

Novas respostas de tratamento no 
domínio da Saúde Mental: 

Intervenção assistida por animais"	  	  
Liliana Sousa  

Ânimas 
 

 
O tratamento e prevenção em 

tempo de crise 
 António Pacheco Palha 

Presidente da SPPSM 
 
 

5º Aniversário da 
ENCONTRAR+SE 

(Apresentação do Gabinete UPA) 

Workshop III– Promoção 
da saúde Mental na 1ª e 2ª 

infância 
 

09h30 – 13H00 
 

Publico alvo: agentes educativos; 
IPSS’S 

TEMAS 
"Depressão na Infância"  

Lídia Águeda - ADEB	  
 

Psicopatologia no período pré-
escolar – 
Pedro Dias 

FEP – Universidade Católica 
Portuguesa 

 
Abrir Espaço à Saúde Mental 

em Contexto Escolar – 
Luísa Campos 

FEP – Universidade Católica 
Portuguesa 

Vice-Presidente ENCONTRAR+SE 
 
 

Intervenção na hiperactividade 
em contexto de sala de aula   

Mª Armanda Leal 

Centro de Estudos em 
Desenvolvimento Humano – 

Universidade Católica Portuguesa 

Workshop IV – Networking 
na Saúde Mental 

 
Carlos Azevedo,  

Coordenador-geral da União Distrital 
das IPSS – Porto 

 
Raquel Campos Franco 

Coordenadora do Projecto Impulso 
Positivo - Grupo Editorial Vida 

Económica 
 
 

9h30-17h00 
 
Publico alvo: ONG’s e entidades 
participantes na mostra 

	  

Workshop V – Intervenção 
em Saúde Mental Assistida 

por Animais 
Liliana Sousa  

Animas 
 

9h30-13h00 
 

	  

 

 
 
 
 
 

“Caminhada 
UPA – Unidos 
para Ajudar” 

10h00 
 
 
 
 

(Abertura do 
programa) 

 
Publico alvo: 
comunidade em 
geral 

	  

Mostra de recursos e 
associações/ONG´s com 

intervenção na Saúde Mental 
 

Local: Marginal de Leça da Palmeira 

Mostra de recursos e 
associações/ONG´s com 

intervenção na Saúde 
Mental 

 
Local: Átrio da Câmara Municipal de 

Matosinhos 

Mostra de recursos e 
associações/ONG´s com 

intervenção na Saúde 
Mental 

 
Local: Pavilhão de desportos e 

Congressos de Matosinhos 



TA
RD

E	  
 Workshop  I 

Cuidar dos cuidadores 
14H30 – 17H00 

"Cuidar de doente com patologia 
mental" 

Rita Costa (UCCSH) e Cristina Vilarinho 
(UCCM) 

 
"Promoção da saúde mental do 

prestador de cuidados"   
Sónia Mendes (UCCLP) e Helena 

Magalhães e Sandra Moreira (UCCSMI)	  

Workshop II 
Saúde Mental e Luto 

14H30 – 17H00 
 

Eduardo Carqueja 
Serviço de Cuidados Paliativos do Centro 

Hospitalar de S. João, E.P.E 
 

Celso Costa 
FEP – Universidade Católica Portuguesa 

 
 
 

Peddy-Paper 
 
 

Publico alvo: adolescentes 
(escolas com ensino secundário) 
 

 
Entrega do prémio do 
projecto “UPA faz a 

diferença” 

	  

 
N
O
IT
E	  

 Mostra de recursos e 
associações/ONG´s com 

intervenção na Saúde Mental 
 

Local: Pavilhão de desportos e 
Congressos de Matosinhos 

CINEMA COMENTADO 
Café concerto do Cine teatro 

Constantino Nery 
 

21.30 
A. Roma Torres 

A. Pacheco Palha  
 

 

	  


