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FORMAÇÃO

II FÓRUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CLÍNICA

• Continuam a decorrer os anos formativos
de base em Lisboa e Porto.
• Está a decorrer o Ciclo de Seminários
Clínicos (Formação Permanente).
• Iniciou-se um Curso de Formação em
Rorschach - Sistema de Exner (1º
módulo), que decorre às 2ªs feiras entre 14
de Maio e 9 de Julho de 2007, na sede da
SPPC.

Realizou-se o II Fórum Internacional de Psicologia Clínica nos dias 9 e 10 de Fevereiro de
2007. Contou com a presença de associados e convidados externos, nomeadamente Carlos
Amaral Dias, José Carlos Coelho Rosa, Jaime Coelho, Vítor Cláudio, Maria Fernanda
Alexandre, Isabel Fajardo, Florêncio Vicente Castro e Blanca Aragón (Espanha), Adelma
Pimentel (Brasil), Vítor Franco, Coimbra de Matos, Eduardo Sá, Cláudio Longobardi e Rocco
Quaglia (Itália), Ana Bertão, Meta Mari, Maria Belo, Jorge Gravanita.
Paralelamente, realizaram-se workshops com diversas temáticas relevantes ligadas à
intervenção psicoterapeutica psicodinâmica, conduzidos por Eduarda Carvalho, Rocco
Quaglia, Maria Emília Marques, Coelho Rosa e Rita Marques.
A seguir à abertura formal, foi gravada, para apresentação na “Antena 1” no programa que
passa regularmente nessa rádio, a intervenção do Prof. Carlos Amaral Dias efectuada em
diálogo com o jornalista Carlos Magno.

INFORMAÇÕES
• A Direcção está a proceder a um
levantamento actualizado dos dados
referentes
aos
associados.
Este
levantamento é de extrema importância
pelo que é de toda a conveniência que
todos
os
associados
colaborem
preenchendo e enviando, logo que
recebam, o formulário respectivo.
• Agradecemos a todos os associados que
enviem o seu endereço de e-mail para
publicacoes.sppc@gmail.com.
Este
endereço é importante para poderem
receber informações e documentação em
formato electrónico, nomeadamente as
futuras “Newsletters”. Para os colegas
menos informados, que não tenham um
endereço de “e-mail”, poderão criá-lo,
gratuitamente, por exemplo nos “sites” do
Google, Yahoo ou Hotmail.
• Solicita-se aos associados que utilizem o
“email” que lhes está destinado para
tratarem de assuntos referentes à sua
qualidade de sócios. Podem utilizá-lo a
partir do “link” no “site” da SPPC
(www.sppc-pt.com) ou directamente:
“assoc@sppc-pt.com”.
• A partir de Junho de 2007 poderão
também contactar directamente o
secretariado, pelo telefone 939988855 às
3ªs, 4ªs e 5ªs feiras entre as 15 e as 18
horas.
• Realizou-se, no dia 26 de Maio de 2007,
na sede da SPPC, uma Assembleia Geral
da associação que aprovou o relatório de
actividades e o relatório de contas
referentes ao ano de 2006, apresentados
pela Direcção, e que mereceram parecer
favorável do Conselho Fiscal.

PUBLICAÇÕES
• Foi publicado o 2º número da nova série do Boletim “Kairos”, o qual contou, para além
da parte redactorial, responsabilidade da Coordenação do Boletim, com artigos dos
colegas António Jorge Andrade, José Carlos Coelho Rosa e Fernando Resende Costa.
• A colega e nossa associada Dra. Maria Fernanda Alexandre publicou o livro intitulado
“Mudanças Psíquicas no Processo Terapêutico – O Papel do Narcisismo“ (Editora
Fenda). Pela sua temática e pelas competências teórica e clínica da autora é um livro de
importante leitura para todos os associados que trabalhem em psicoterapia
psicodinâmica. O Sector de Publicações estabeleceu, em nome da SPPC, um acordo
com a Editora Fenda, de forma que esta obra e todas as relacionadas com Psicologia e
Psicanálise beneficiam, para pedidos directos à Editora e envio pelo correio, de um
desconto de 20% sobre o preço de livraria e portes de correio gratuitos.
Os pedidos podem ser feitos por: email – info@fenda.pt; telefone – 218801040; fax –
218801049; correio – Fenda, Rua de São Nicolau, 13, 5º dto., 1100-547 LISBOA. Ao
efectuar o pedido deve ser invocada a qualidade de sócio da SPPC para beneficiar das
condições referidas.

CONTEXTOS ASSOCIATIVOS
Tal como foi referido no II Fórum de Psicologia Clínica, o Sindicato Nacional dos Psicólogos
dinamiza um conjunto de iniciativas relacionadas com o “Meta-Código Europeu de Ética” e
o “Diploma Europeu de Psicoterapeuta”.
Tal como no passado, em que esteve presente em reuniões com vista à criação de um
Código de Ética e Deontologia comum a todas as Associações Nacionais, bem como ao
embrião de uma futura Federação de Associações – que soçobrou por falta de vontade de
algumas Associações – a SPPC, através da sua Direcção, apoia e participa na vontade
comum de uma convergência Inter-Associativa.
A Direcção, no que respeita à formação em Psicoterapia, pretende fazer convergir as
exigências formativas da SPPC com as do Diploma Europeu de Psicoterapeuta.
Estes documentos podem ser consultados em www.snp.pt.
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