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MARQUE NA
SUA AGENDA
TRÊS EVENTOS INTERNACIONAIS
PARA FALAR SOBRE A PREVENÇÃO
DA SAÚDE DA MAMA E OS
RESULTADOS DO
PROJETO PROLEPSIS
INSCREVA-SE NOS EVENTOS
DO PROJETO PROLEPSIS
Para os meses finais (fevereiro - março de 2022) do
projeto Prolepsis, o principal objetivo consiste em divulgar os resultados alcançados e maximizar os benefícios,
permitindo que um amplo público de stakeholders conheça
as principais conclusões e se envolva com os membros
do consórcio do projeto.
A partir deste objetivo, serão realizados 3 eventos,
em Itália, Portugal e Chipre, a fim de reunir cuidadores/
as in-formais, profissionais de saúde e organizações
que pos-sam desempenhar um efeito multiplicador, por
exemplo, associações dirigidas a cuidadores/as e
organizações que oferecem programas de formação em
TIC. O conteúdo de todos os eventos incluirá a divulgação
do Relatório de Pe-squisa dos primeiros resultados do
projeto, a apresentação do programa de formação
desenvolvido para mulheres cui-dadoras, a APP Prolepsis,
os resultados do programa piloto da formação Prolepsis e
da App Prolepsis no Chipre, Itália e Portugal e o E-book
para cuidadores que contém toda a experiência do projeto.
Os participantes estarão ativamente envolvidos durante o
evento, uma vez que terão a oportunidade de
experimentar de forma prática as metodologias
desenvolvidas e ouvir o ponto de vista dos cuidadores e
profissionais que participa-ram no programa piloto.

EVENTO PROLEPSIS EM PORTUGAL

Em Portugal será realizado um evento no dia 21 de fevereiro, com a duração de 4 horas na cidade de Vila Nova de Gaia,
as 09h as 13h00: local previsto auditório municipal (sujeito a eventual alteração em função da condição pandémica).

REUNIÃO FINAL DOS PARCEIROS EM
ATENAS
A última reunião do projeto foi realizada em Atenas em
dezembro de 2021. Os parceiros discutiram as últimas etapas do projeto, nomeadamente a publicação de
um E-book para profissionais de saúde (enfermeiros,
médicos e psicólogos), com o objetivo de transmitir
informações sobre como promover a prevenção do
cancro através de intervenções com recurso aos dispositivos móveis, como a Prolepsis. O futuro do projeto,
sustentabilidade e impactos também foram discutidos. A
responsabilidade dos parceiros agora é deixar o legado
da Prolepsis nas mãos dos stakeholders relevantes.

GOSTARIA DE PARTICIPAR NO EVENTO OU SIMPLESMENTE OBTER MAIS
INFORMAÇÕES? CONTACTE-NOS!
MAIS ABAIXO, SEGUEM OS NOSSOS CONTACTOS:

Universidade de Tecnologia do Chipre (CUT), Chipre – andreas.charalambous@cut.ac.cy
Anziani e non solo (ANS), Itália – a.palermo@anzianienonsolo.it
Portincarers, Portugal – cuidadoresportugal@gmail.com
Para saber mais sobre o projeto, visite o nosso site https://prolepsis.eu/ ou siga-nos nas redes sociais mais
populares com #PROLEPSIS_PROJECT

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa
ser feito das informações nela contidas.

