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Data: 17 de Abril de 2021 
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Orador:  
Dr. José Romero 

Médico psiquiatra do Centro Hospitalar Conde Ferreira 
 

 

 Sessão Online via Plataforma TEAMS 

 Envio link após Inscrição obrigatória para  

região_norte@adeb.pt 

A Direção da ADEB vem pelo presente levar ao co-
nhecimento dos seus associados a programação 
para o 1º semestre de 2021, tendo como meta de-
senvolver um dos objetivos da ADEB, que visa pro-
mover a informação, o esclarecimento e o combate 
ao estigma, através da realização de Sessões Psi-
copedagógicas e desenvolvimento dos Grupos de 
Ajuda Mútua (GAM) junto dos seus associados com 
o diagnóstico de Depressão e Doença Bipolar e 
seus familiares. 
 

Pretendemos com temas inovadores ir ao encontro 
das necessidades e solicitações de todos os nos-
sos associados e dos seus familiares, afim de pro-
mover mais conhecimento e mais estratégias para 
lidar com as perturbações do humor e consequen-
temente mais auto-estima.  
 

Anexamos também a programação dos Grupos de 
Ajuda Mútua para pessoas com diagnóstico de do-
ença Unipolar ou Bipolar e para os Familiares, que 
esperamos se torne em mais um espaço de partilha 
e entreajuda para os nossos associados! 
 

Finalmente, queremos lembrar que ao longo deste 
semestre, iremos promover atividades recreativas 
tais como: workshop de artes plásticas,  sessões de 
cinema, sessões de relaxamento, leitura etc, pelo 
que solicitamos que esteja atento a cada uma das 
nossas publicações e aponte cada uma das nossas 
ações na sua agenda… 
Lembramos que devia á atual situação pandémica 
as atividades serão online e a nível nacional. 
 
Contamos consigo!  
 
Saudações Fraternais, 

 
 

Presidente da Direção da ADEB 
 
 
 

Delfim Augusto Oliveira 
 

SESSÕES PSICOPEDAGÓGICAS Grupos de AJUDA MÚTUA Caro (a) Associado (a) 

A Participação nos GAM implica uma avaliação  

primária, social e clínica (APSC) e inscrição como 

associado da ADEB com as quotas em dia. 

SIGA-NOS EM  

https://wwww.facebook.com/adeb.pt 

SEXTA FEIRA—HORÁRIO LABORAL 

GRUPO  Unipolares            

14h30-16 horas 

Online ou Presencial* 

GRUPO BIPOLAR 
SÁBADO 

11:30 horas-13horas 

Online ou presencial* 

“As novas dependências do século XXI surgem hoje 
como uma consequência à facilidade de acesso às 
tecnologias de informação e comunicação (TIC's) por 
parte da população em geral. Os avanços de hoje em dia, 
científicos e tecnológicos, dependem da utilização que se 
faz deles, e podem trazer benefícios ou riscos para a 
humanidade. 
 

Estas tecnologias tem contribuído para a melhoria da 
qualidade de vida, mas trazem também alguns riscos, 
como por exemplo a dependência tecnológica. Os estudos 
demonstram a importância da prevenção desta situação e 
da sensibilização dos técnicos de saúde, educadores e 
encarregados de educação para esta problemática. […] 
 

Para além das dependências clássicas: as químicas e as 
comportamentais, no século XXI emergem um novo tipo 
de dependências: as dependências ligadas às TIC's, isto 
é, os telemóveis, as redes sociais e a internet.” 
 

José Romero (2019) 
 

In As novas dependências do séc. XXI - Notícias - Portal da Saúde da Misericórdia do Porto 
(scmp.pt)  

16 de Janeiro 30 de  Janeiro 

13 de Fevereiro 27 de  Fevereiro 

13 de  Março 27 de  Março 

10 de Abril 24 de  Abril 

8 de Maio 22 de Maio 

5  Junho 19 de   Junho 

3 Julho 17 de  Julho 

GRUPOS EM HORÁRIO  PÓS LABORAL  

15  de Janeiro 

12 de Fevereiro 

12  de Março 

9 de Abril 

7 de Maio 

4 de Junho 

2 de Julho 

GRUPO BIPOLAR 
SÁBADO 

11:30 horas-13horas  

Online * 

https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/noticias/as-novas-dependencias-
https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/noticias/as-novas-dependencias-


 
Quais  os documentos necessários para me associar e os  valores a pagar?  

 Fotocópia do cartão de cidadão ou do B.I., cartão de contribuinte, cartão de beneficiá-

rio e cartão de utente; 

 Declaração passada pelo Médico de Família ou Psiquiatra onde conste o diagnóstico 

da patologia Unipolar (Depressão) ou Bipolar; 

 Uma fotografia tipo passe; 

 Número de Identificação Bancária (NIB). 

De acordo com o Regulamento anexo à portaria 196-A/2015  de 1 de Julho, publicada 

pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, é obrigatório rever as 

comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos onde 

se desenvolvem respostas sociais. Deste modo, no ato de inscrição, é efetuada uma 

avaliação económica e social a todos os associados, no segundo semestre de cada 

ano civil, tendo por base os rendimentos e despesas do ano anterior, com vista à 

determinação das comparticipações a pagar pelo usufruto das valências e serviços 

prestados pela ADEB, conforme tabela e escalões abaixo estabelecidos e actualizados 

em Novembro de 2017:   

Para tal, deve fazer-se acompanhar da seguinte documentação:  

 Demonstração líquida de IRS do agregado familiar (Nota de liquidação);  

 Despesas fixas do agregado familiar dos últimos 3 meses, relativas a 

renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação, desde 

que inferiores a um Índice de Apoios Sociais (438,81€); 

 Despesas com transportes dos últimos 3 meses até ao valor máximo da 

tarifa de transporte da zona de residência; 

 Despesas com medicação psiquiátrica dos últimos 3 meses.  

Como se associar? 

Sessões Psicopedagógicas (SPP) 
Grupos de Ajuda-Mútua (GAM) 
Comunicação aos Associados 

Delegação da Região Norte 

 

    Sede Nacional da ADEB 

 

Delegação da Região Centro                

 
www.facebook.com/adeb.pt 

Urbanização de Santa Luzia  

Rua Aurélio P Reis 357-r/c, Porto 

4250-068 PORTO  

Telefone: 22 606 64 14  
Telemóvel: 938576900  

/ 932 71 32 47 
Email: regiao_norte@adeb.pt 

Edifício Mondego  

Av. Fernão Magalhães, n.º 619-1º 
Escritório 1.06/07  

3000-178 COIMBRA 

Telefone: 23 981 25 74  
Fax: 23 981 25 74  

Telemóvel: 96 898 21 17/ 925 552 578  

Email: regiao_centro@adeb.pt 

Nº. de Contribuinte: 502610760 

www.adeb.pt 

DELEGAÇAO DA REGIAO NORTE 
ADEB 

ATIVIDADES  PROGRAMADAS 

1º SEMESTRE DE 2021 

Associação de Apoio aos  

Doentes Depressivos e  

Bipolares 
IPSS de utilidade pública com fins 

de Saúde e Sociais 

  

Projeto co-financiado pelo Programa de Financia-

mento a Projetos pelo INR, I.P.  

Quinta do Cabrinha 

 Avenida Ceuta 

Nº 53-lj F-J 

1300-125 LISBOA  

Telefone: 21 854 07 40/44/45  

Fax: 21 854 07 49  

Telemóvel: 96 898 21 50/ 92 411 23 44/ 

96 616 57 43  

Email: adeb@adeb.pt 


