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A Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica é uma Associação, com carácter de intervenção científica e profissional,
fundada por Psicólogos Clínicos, com o objectivo de desenvolver a Psicologia Clínica de Orientação Dinâmica, enquanto
metodologia de intervenção e de aprofundamento científico.
Intervindo na Formação Especializada, quer na área da Consulta e Diagnóstico Psicológico quer, principalmente, em
Psicoterapia Psicodinâmica, a SPPC promove a valorização científica e profissional dos seus Associados, formando um núcleo
coeso que, garantindo a qualidade e o rigor da sua actividade profissional, melhor possa defender a especificidade da sua
prática, distinta da de outros profissionais da Psicologia.
__________________________________________________________________

INFORMAÇÕES
• Iniciou-se no Porto o Curso de Formação em Psicoterapia – 1º e 3º anos – apresentado este uma estrutura
idêntica à da formação em Lisboa. Estão a decorrer as inscrições para novas candidaturas ou reingressos de
antigos formandos na Formação em Psicoterapia Psicodinâmica em Lisboa, a iniciar no próximo ano lectivo
2006/2007, até ao dia 20 de Novembro de 2006.
• Saiu em Julho de 2006 o primeiro número do Boletim “KAIROS”, que será semestral. Está, assim, programada
nova edição do mesmo para Dezembro do corrente ano.
• Está a decorrer o Ciclo de Seminários Clínicos (Formação Permanente), estando programado o seguinte
calendário para as próximas sessões:
- Dr. Orlando Fialho……………………11 de Novembro de 2006
- Dra. Maria Fernanda Alexandre ……16 de Dezembro de 2006
- Dr. António Coimbra de Matos….….…..13 de Janeiro de 2007
- Dr. França de Sousa…….………........24 de Fevereiro de 2007
- Prof. Dra. Maria Belo………….….…….…24 de Março de 2007
• Irá realizar-se o II Fórum Internacional de Psicologia Clínica subordinado ao tema “Psicologia Clínica e
Psicoterapia Dinâmica: desafios actuais”, organizado pela SPPC. Decorrerá nos dias 9 e 10 de Fevereiro de 2007
no anfiteatro da Biblioteca Nacional, estando já confirmada a presença de colegas italianos, espanhóis e
brasileiros. Os sócios da SPPC que desejem apresentar comunicações deverão enviar os textos por correio para a
sede da SPPC, até ao dia 30 de Novembro de 2006, para que sejam apreciados pela Comissão Científica.
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