
 

  

No dia 28 de Fevereiro pelas 17h, na Escola de Enfermagem 
de Coimbra, realizou-se a primeira apresentação do Projeto 
EPOPS dirigida a pais e a responsáveis de organizações 
famíliares. O coordenador nacional Dr. Fernando Mendes 
iniciou o workshop apresentando o projeto e os principais 
objetivos do mesmo. A coordenadora Professora Irma Brito 
também participou ativamente destacando a importância 
da prevenção e da intervenção em rede organizada ou seja 
colaborando com outros pais e associações, juntamente com 
os profissionais e representantes de estruturas públicas e 
privadas. 

APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP 

Objetivos do workshop  
• Apresentar a missão e os principais objetivos dos 

Projeto EPOPS 
• Visualizar a importância da família como agente 

socializante de prevenção. Um novo paradigma 
• Conhecer a importância do empoderamento das 

famílias organizadas.  
• Entender a relevância do trabalho colaborativo 

 
RESUMO DA APRESENTAÇÃO EPOPS 2018 

Com o apoio SICAD 

 

DATA E HORA 

28 DE FEV. 2018 (17H-19H30) 

 

LOCAL 

Polo A da ESENF 

Coimbra 

 

NEWSLETTER  Nº2  



 

 

PÁGINA 2 RESUMO APRESENTAÇÃO PROJETO EPOPS 2018 

  

Neste workshop de Apresentação do Projeto EPOPS estiveram presentes 27 
participantes.  

 

Participantes 

Quais os valores que contribuem para a prevenção das  dependências 
químicas e não químicas? 

 
o Comunicação Eficaz 

o Estrutura familiar funcional 

o Olhar atento sobre  os filhos 

o Conhecimento da família 

o Parentalidade consciente 

o Pais enquanto agentes de prevenção 

o Promotores de afetos 

o Responsabilidade 

o Escuta 

o Disponibilidade 

o Amor Incondicional e vinculação 

o União e Afetos 

o Aceitação e Valores  

o Partilha e confiança 
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- Notícia: Abuso de álcool na região Centro: Coimbra (Diário de 
Coimbra); 
- Necessidade de liderar mudanças na nossa sociedade; 
- Necessidade de união (Pessoas, associações...) 
- Mudança de paradigma 
- Identificação de riscos 
- Fatores de risco 
- Mitos, crenças e atitudes 
- Apresentação de dados relacionados com o consumo de álcool nos 
adolescentes. 
- Multicomponentes da prevenção familiar 
- Estilos parentais 
- Famílias precisam de conexões para prevenir 
- Caminho da participação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conteúdos abordados no Workshop: 

 
 

 
o Websites para consulta 

PLATAFORMA FERYA: http://ferya.es 

IREFREA: http://irefrea.org 

FACEBOOK IREFREA PORTUGAL: https://pt-pt.facebook.com/Irefrea/ 

Díptic FERYA-IB 

Cartell FERYA-IB Mallorca 

Vídeo taller FERYA-IB Menorca 

Vídeo taller FERYA-IB Mallorca 

Pàgina Plataforma FERYA a Facebook 

Twitter de Plataforma FERYA 

Presentació resultats FERYA-IB 2016-2017 

Butlletins informatius: http://www.ferya.es/recursos-prevencion/recursos/ 


