Relatório de Actividades do Instituto de Psicanálise
2017
O Relatório de Actividades referente ao ano 2017 incide sobre as três áreas fundamentais
do Instituto de Psicanálise:

I.

I.

Actividade Clínica;

II.

Formação e Actividade Científica;

III.

Funcionamento Interno.

Actividade Clínica
As primeiras consultas de triagem estiveram a cargo das psicanalistas, Ana Catarina

Duarte Silva, Isabel Prata Duarte.

1. Caracterização dos pedidos de consulta:
No ano de 2017, existiram 133 pedidos de consulta. Verificou-se uma
diminuição de pedidos relativamente ao ano anterior – 157 pedidos de
consulta em 2016, enquanto que em 2015 houve 150.
Destes 133 pedidos, 89 (67%) foram do sexo feminino, enquanto 44
(33%) foram do sexo Masculino.
Dos 133 pedidos, 57 faltaram à triagem (43%). Realizaram-se assim, 76
entrevistas de triagem. 42 dos casos iniciaram um processo terapêutico
(55%), tendo 34 iniciado uma psicoterapia, enquanto 8 começaram uma
psicanálise.
Dos 42 pacientes que iniciaram um processo terapêutico, 33 mantiveram
o acompanhamento: 7 estão atualmente em psicanálise e 26 em psicoterapia.
Desta forma, 43% dos casos que fizeram triagem continuaram o processo
terapêutico.
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Foi dada continuidade à gestão da informação referente à atividade
clínica no IP e dos casos encaminhados para os consultórios num documento
do Google Docs.
II.

Formação e Actividade Científica
A. Formação

Como em anos anteriores, prosseguiu a colaboração entre o Instituto de Psicanálise
e a Comissão de Ensino, com a elaboração dos programas de ensino para o ano lectivo
de 2017-2018.
a) No ano de 2017 estiveram em formação, frequentando os seminários, 24
candidatos.
b) Foram admitidos à formação sete candidatos para 2017-2018.
c) Por iniciativa do Presidente do Instituto de Psicanálise e da Presidente
da Comissão de Ensino teve lugar a reunião anual de formadores
O grupo de formadores debruçou-se sobre a avaliação da formação dos
candidatos, no sentido de uma reflexão global sobre a evolução da sua
aprendizagem.
Os formadores receberam as avaliações dos formandos, podendo assim aferir
os aspectos positivos a manter ou potenciar os aspectos menos favoráveis a
melhorar ou corrigir.
d) Em Junho realizou-se a reunião anual de formandos, em que foram
discutidos os aspectos mais relevantes da formação e apresentadas sugestões
para o ano lectivo seguinte.
e) Deu-se continuidade ao seminário de Psicoterapia Psicanalítica que
passou a ser de frequência obrigatória em 2016/2017 para os Candidatos com
casos de psicoterapia psicanalítica no IP. (pag.8 do Programa de Formação).

2. A sessão de abertura e a recepção aos novos candidatos do ano lectivo
2017/2018, decorreu no dia 10 de Outubro de 2017, na sede do IP/SPP.
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Foi presidida pelo Presidente do IP, João Seabra Diniz, com a presença
do Presidente da SPP, Rui Aragão Oliveira, a Presidente da Comissão de
Ensino, Maria José Gonçalves, e ainda a dos candidatos Elias Barreto e
Ricardo Gouveia Rodrigues, representante da IPSO, tendo sido apresentada a
actividade do Instituto de Psicanálise sob a perspectiva de cada um dos
intervenientes. Seguiu-se um cocktail de boas-vindas, organizado pela
Direcção do IP no qual participaram aproximadamente 60 sócios.

B. Actividade Científica
1. O Instituto de Psicanálise promoveu no dia 11 de Novembro de 2017, a
realização das VIII Jornadas Internas – “A Família Psicanalítica e o
Desconhecido”.
A organização esteve a cargo de Manuela Harthley (Presidente), Corina
Fernandes, Guilherme Canta e Maria Bibas.

A estrutura das Jornadas promoveu o diálogo entre analistas, assistindo-se a
uma grande participação de todos no espaço concedido à discussão das
comunicações científicas e dos casos clínicos.
Estiveram presentes 80 sócios.

2. Journal Club - O grupo de trabalho Journal Club, dedicado ao diálogo,
debate e aprofundamento de temas clínicos e teórico-conceptuais actuais,
partindo de artigos publicados em revistas psicanalíticas de referência,
manteve a sua coordenação mensal pelo membro associado Carla Cruz e
pela candidata Eugénia Soares.

3. Funcionaram os seguintes Grupos de Trabalho:
a) Grupo de leitura do livro de Otto Kernberg "Psychoanalytic
Education at the Crossroads", Routledge 2016, coordenado por Manuela
Ferraz da Costa.
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b) Clinical Issues, coordenado pelo João França de Sousa.

4. Atribuição de uma Bolsa Anual para Apresentação de Trabalhos em
Congressos Internacionais.
a) foram recebidas 4 candidaturas a esta bolsa até 31 de Dezembro de
2017.
b) foram atribuídos apoios aos seguintes sócios: Sandra Pires
(FEBRAPSI); Ana Eduardo Ribeiro e João Mendes Ferreira (IPSO European
Meeting) e Paula Zaragoza (Congresso de Psicanalistas de Lingua
Francesa).
O Regulamento da Bolsa foi revisto e actualizado.

5. A Direção decidiu promover e apoiar financeiramente a participação no
Visiting Candidate Program e no New Analist Seminar. Rita Gameiro recebeu
o apoio para o New Members Seminar e Maria Bibas candidatou-se ao VCP,
apoio que será concretizado em 2018.
6. Foi renovada a subscrição do PEP.
7. Foi mantida a colaboração com a IPSO.

III - Funcionamento Interno

1. A Direcção reuniu-se mensalmente de modo a garantir o bom
funcionamento do IP.

2. Foi mantido o Manual de Procedimentos administrativo para apoiar e tornar
mais claro a organização e métodos de trabalho no IP.
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3. O IP juntamente com a SPP tem entrado em contacto via email com a
administração do condomínio, no sentido de a responsabilizar pelos danos
causados por obras nas infra-estruturas da sede.
Acrescentamos, que as obras do telhado não foram 100% eficazes, chovendo
ainda na biblioteca e em alguns gabinetes.

4. Arquivo - As pastas para o Serviço Nacional de Arquivo estão prontas a
serem enviadas para a Torre do Tombo. Continuamos a aguardar a autorização por
parte da Torre do Tombo para o respectivo envio.

5. Foi efectuada uma Inspecção da Avaliação de Riscos das instalações,
relatório que se encontra no secretariado.
Tal como nos anos anteriores, o sistema de detecção de fumos ainda não foi
instalado, pelo facto das obras ainda não terem sido realizadas, já que o próprio
estado das paredes não aguentaria esta instalação.

6. Foram feitas alterações e actualizações no site do IP e foi decidido apoiar
financeiramente o site da SPP com a comparticipação dos honorários de 2 horas
mensais ao técnico Hugo Guerreiro.

7. Foram melhoradas as condições físicas do gabinete 2, 4, 6.

8. Foi alterado o Regulamento Interno, nomeadamente os pontos 9 e 10 de
forma a adequá-los ao que tem sido a prática no IP e à diminuição dos casos de
análise.

9. Foram alterados os métodos de registo e de gestão contabilística para
documentos Google Docs.

10. Foi decidido contratar uma empresa de Outsourcing para garantir novas
áreas de atuação em cobranças e criação de uma nova estrutura organizacional dos
controles praticados em termos financeiros.
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Lisboa, 8 Fevereiro de 2018

O Presidente do Instituto de Psicanálise

(João Seabra Diniz)

A Secretária

(Ana Catarina Duarte Silva)

A Tesoureira

(Alexandra Coimbra)

1ª Vogal

(Isabel Prata Duarte)

2º Vogal
(Tomás Miguez)
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