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Editorial
Debater e aprofundar novos problemas de saúde pública, tem sido a principal motivação para a
realização dos Encontros Anuais temáticos promovidos pela Associação Portuguesa para a
Promoção da Saúde Pública.
O próximo Encontro, a realizar a 7 de Novembro 2018 na Fundação Calouste Gulbenkian,
é mais uma vez, uma oportunidade para reflectir sobre um problema de saúde pública que está a
emergir na nossa sociedade, relacionado com as novas dependências sem substância,
associadas à utilização excessiva da internet e das redes sociais e à adição de vídeo jogos. Esta
última foi declarada, há pouco tempo, pela Organização Mundial de Saúde, uma doença mental.
Na realidade há um número crescente de crianças e jovens adultos que estão cada vez mais tempo
a utilizar a internet, sem conseguir desligar. Em algumas situações todas as outras competências
pessoais e sociais não se aplicam numa fase crucial do desenvolvimento humano.
A questão é como saber se uma pessoa está a exagerar no uso dessas tecnologias e
qual o seu impacto na sua saúde?
São estas e outras questões que iremos debater no nosso Encontro, para o qual convidámos
peritos internacionais e nacionais, jovens testemunhos associados a este problema e projetos
inovadores associados à arte como uma das mais interessantes experiências de inclusão social.
Conhecer melhor esta realidade é um primeiro passo para saber lidar com ela. Por isso,
convidamo-lo a estar presente neste dia e a participar activamente no Encontro.
Celeste Gonçalves,
Direção APPSP
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O que vai acontecer

ESCAIDE
A European Scientific Conference on Applied
Infectious Disease Epidemiology decorrerá em
Malta, de 21 a 23 de novembro.

Ver mais

EuroEpi 2018
O Congresso Europeu de Saúde Pública
decorrerá de 28 de novembro a 1 de
dezembro em Liubliana. Os sócios da APPSP
têm desconto na inscrição.
Ver mais

O XXIV Encontro APPSP decorrerá no dia 7 de novembro de 2018, na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, e terá como tema “A Saúde e as Novas Dependências Sociais”.
O programa e o regulamento para admissão de posters podem ser vistos aqui.

Fora (e dentro) da caixa

Orquestra Geração

Um projeto de intervenção social, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, tem
permitido com ba ter o a ba ndono escola r e ocu pa r o tem po liv r e dos jov ens de ba ir r os
ca r encia dos, através do ensino da música, criando novas oportunidades.
Este conceito de orquestra tem sido um agente mobilizador nas comunidades onde se insere e já
permitiu identificar casos reais de talento entre os alunos.
Desde a criação da primeira Orquestra Geração em 2007, no Casal da Boba (Amadora), as
Orquestras Juvenis Geração têm vindo a expandir-se um pouco por todo o país: Lisboa, Vila
Franca de Xira, Loures, Oeiras, Sesimbra, Sintra, Amarante, Mirandela, Murça e Coimbra também
já têm as suas próprias Orquestras.

Momento de análise
O sociólogo Manuel Castells fala da «Galáxia Internet», para mostrar como vivemos num
mundo novo, em que a comunicação em rede se tornou dominante e por vezes
demasiado presente.
Neste cenário, emergem cada vez mais situações novas de comunicação entre pais e filhos
adolescentes. Os jovens são os guias e os principais mentores na nova galáxia e a internet
aparece como novo palco de expressão da autonomia dos jovens. As novas tecnologias
não fomentam a autoridade parental porque criam um ambiente de certo modo anárquico em que
tudo pode acontecer e onde os adolescentes podem ser «autores», produzindo conteúdos diversos
que exprimem a sua cultura.
Em certos casos, por enquanto reduzidos mas que estão a aumentar, a internet é o centro de
conflito entre os pais e os filhos adolescentes: detentores de mais saberes nesta área, os jovens
exibem a sua nova cultura tecnossocial, enquanto os pais se perdem no labirinto tecnológico.
A dependência da internet pode assumir características de problema de saúde
pública, mas o caminho terá de ser o da definição constante de regras, em contacto
com os mais novos e na certeza de que um novo mundo está à nossa espera.
Daniel Sampaio
Professor Catedrático Jubilado de Psiquiatria e Saúde Mental
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
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