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Conferência Internacional de Saúde Mental apresenta o 
Programa de Educação para a Paz 

 
 10 nov. 2020 

 

 
Agradecemos à Associação de Saúde Mental da Austrália e da Nova Zelândia por 
promover uma apresentação sobre os benefícios do Programa de Educação para a Paz 
na Conferência Internacional de Saúde Mental, que acontecerá virtualmente de 12 a 13 
de novembro. O artigo abaixo foi publicado originalmente no site da Associação de Saúde 
Mental da Nova Zelândia. 
 
O tema da 21ª Conferência Internacional de Saúde Mental de 2020 “Saúde Mental 
Avançada para o Benefício de Todos” pode parecer fantasioso ou impossível nestes 
tempos de isolamento, incertezas e mudanças relacionados com a COVID-19. 
 
Muitas das redes e suportes externos usuais que trouxeram segurança, conforto e 
otimismo foram postos em pausa, desmontados ou substituídos por sistemas digitais 
impessoais. Esses são os fatores que tornam fundamental discutir a saúde mental e o 
bem-estar para o benefício de todos. 
 
Na sua apresentação, “Educação para a Paz para Resiliência e Esperança”, o Dr. Andrew 
Ramsay e o Dr. Jeffrey Johnson-Abdelmalik vão mostrar uma estrutura para esperança e 
resiliência, introduzindo o Programa de Educação para a Paz, enquanto discutem a 
conexão entre escolha e reflexão para a saúde mental e o bem-estar. 
 
O Dr. Ramsay, clínico geral de saúde mental na comunidade, consultor e educador, 
facilitou o Programa de Educação para a Paz durante quatro anos para grupos de 
reclusos, de pessoas em liberdade condicional, de clientes crónicos de saúde mental, de 
veteranos e de pessoal sob stress numa unidade de oncologia. Ele observa: “Em muitos 
ambientes, o Programa de Educação para a Paz dá tempo para os participantes ouvirem, 
refletirem e discutirem as suas ferramentas interiores fundamentais para o bem-estar”. 
  
 
 

https://anzmh.asn.au/international-mental-health-conference/peace-education-resilience-hope/
https://anzmh.asn.au/international-mental-health-conference/peace-education-resilience-hope/
https://imhconference.com.au/
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O Dr. Jeffrey Johnson-Abdelmalik é investigador na Universidade de Queensland e 
profissional de saúde mental comunitária. Vai discutir competências pessoais e destacar a 
importância de reconhecer os nossos recursos interiores para resiliência e esperança. 
 
O Programa de Educação para a Paz é um programa inovador baseado em material 
audiovisual, oferecido gratuitamente. Foi facilitado em 41 países e traduzido para 35 
línguas. 
 
Para obter mais informações, explore o site do Programa de Educação para a Paz 
 https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/ 
 
 
Visite o nosso expositor na Conferência Internacional de Saúde Mental 2020: 
 https://imhconference.com.au/, para ganhar prémios todos os dias, incluindo o 
documentário premiado “Inside Peace” (Paz Dentro) e os livros infantis divertidos e 
inspiradores “Pot with the Hole” (O Pote Furado) e “The Stone cutter” (O Talhador de 
Pedra). 
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