Relatório de Actividades da Direcção da SPP no ano 2018
Apresentamos aqui o Relatório de Actividades da direcção da Sociedade Portuguesa de
Psicanálise para o cumprimento do plano de acção do ano de 2018. Como habitualmente
fá-lo-emos tendo em conta quatro áreas fundamentais: formação; participação integrada;
divulgação da SPP e da psicanálise; ligação e presença internacional.
Manteve-se a colaboração com os Institutos do Porto (IFTP) e de Lisboa (IP), com a
Comissão de Ensino (CE), a Comissão de Ética (CET) e a Direcção da Revista
Portuguesa Psicanálise (RPP), bem como com a IPSO.
Foram efectuadas 10 reuniões de direcção.
Continuou o trabalho de discussão da alteração dos Estatutos, em conjunto com as
direcções do IP e do IFTP, tendo em vista a regularização das relações jurídicas entre os
Institutos e a Sociedade Portuguesa de Psicanálise, que culminou com a AssembleiaGeral de 6 de Novembro de 2018. Realizaram-se neste processo 1 reunião geral de
sócios e outra com os sócios candidatos, em Janeiro.
Reuniram-se 3 assembleias-gerais, em Março, Novembro e Dezembro.
Foram divulgadas 96 circulares internas.
Desvincularam-se da SPP 3 sócios, que apresentaram à direcção a justificação pessoal
da sua decisão e 2 sócios por falta de pagamento de quotizações. A colega Teresa Sá,
tal como foi anunciado oportunamente, desvinculou-se da Direcção da SPP.
I
No ano de 2018 foram admitidos 7 novos sócios, 1 sócio passou à categoria de membro
titular e 3 à categoria de membro titular com funções didácticas.
Na programação das actividades científicas que inclui a formação dos sócios candidatos
e da formação-contínua dos psicanalistas associados e titulares, diversas foram as
actividades teóricas ou clínicas levadas a cabo. Algumas funcionaram como grupos de
trabalho, outras foram preparatórias de congressos ou de outro tipo de evento, clínico ou
científico.
Nas sessões científicas regulares contámos com oradores internos, nomeadamente nas
ocorridas em Janeiro e Novembro em que, respectivamente, apresentaram trabalhos os
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colegas Mª Fernanda Alexandre (“Revista Portuguesa de Psicanálise: Homenagem a

Fernando Alvim”), Teresa Santos Neves e Carlos Ferraz (“When Shock is Not Shocking:
Funcionamento Psíquico subjacente à Aceitação da Austeridade“). Nas sessões clínicas,
em Abril e Dezembro, apresentaram os seus trabalhos Paula Zaragoza e Orlando Cruz
Santos. Apoiámos e tomámos conhecimento de actividades organizadas pelos colegas
do Porto, entre outras, as conferências de Sandra Pires ("Uma rapariga está perdida no

seu século à procura do pai – Um caso de depressão melancólica"), António Régio de
Mendonça (“Algumas questões sobre a prática clínica psicanalítica em patologia

narcísica e borderline”), Mª Fernanda Alexandre e Deolinda Santos Costa ("Vicissitudes
do encontro analítico").
Em Outubro recebemos Bruno Sousa Marques da FCSH-UNL que apresentou “Freud

depois de Joyce na obra de Julião Sarmento: Narcisismo e Melancolia”, com comentário
de Vasco Santos.
Trouxemos também à SPP alguns colegas estrangeiros: em Fevereiro Jan Abram da
Sociedade Britânica de Psicanálise, com a conferência “The Sufuring Object, comentada
por Ana Duarte Silva, em Março Daniel Schoffer Kraut, da Associação Psicanalítica de
Madrid, com “Introdução a Lacan: O retorno a Freud”, com comentário de Carlos Farate,
em Julho, Neville Symington, também da Sociedade Britânica, com “The Essence of

Psychoanalysis", comentado por João Seabra Diniz.

Jan Abram e Daniel Schoffer Kraut, fizeram ainda workshops na nossa sede,
respectivamente “A Integração do Paterno e o seu papel na Clínica Psicanalítica”
e “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos

revela en la experiencia psicoanalítica”.
No âmbito de seminário de ètica, no 4º ano da formação, no qual se pretende
promover o debate de questões fundamentais para a prática psicanalítica
decorreu, em Junho, a sessão debate “Ética e a Pessoa do Analista” com a
participação de Mª José Gonçalves, Orlando Von Doellinger e Filipe Sá
organizada, por Ana Charro Garcia, Joana Jesus, Maria Bibas e Tiago Chagas.
Em Dezembro reuniu na nossa sede o Grupo de Trabalho 3 Level Model, que
contou com a moderação da Rui Aragão Oliveira e Mª de Deus Brito, e a
participação de 17 sócios de diferentes categorias. Prosseguiu o grupo Clinical
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Issues, com coordenação de João França de Sousa, reunindo 14 sócios em 4
sessões ao longo do ano. O grupo de trabalho COWAP, com coordenação de
Conceição Tavares de Almeida, reuniu 20 sócios teve 8 sessões.
Entre Fevereiro e Março, coordenadas por Elsa Martins e Rita Gameiro,
decorreram 2 reuniões dos grupos de preparação para o Congresso da FEP,
realizado em Março em Varsóvia. Susana Algarvio e Orlando Cruz Santos
coordenaram, entre Janeiro e Abril, 4 reuniões de discussão dos rapports do
Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa, que decorreu em Maio, em
Génova.
Prosseguiu o curso do COCAP frequentado por 11 colegas de diferentes graus.

II
Em Abril decorreu o Open-Day SPP, que contou com 34 participantes.
A divulgação da SPP e da psicanálise passou também pela organização de eventos
científicos e culturais abertos à comunidade, com grande participação de sócios e não
sócios. Em Janeiro teve lugar o Encontro Psicanálise de Coimbra, com a presença
Martin Teising, membro da direcção da IPA. Decorrente destas colaborações, foi
assinado um protocolo de colaboração científica com a Universidade de Coimbra. Em
Fevereiro, decorreu a Jornada Clínica do IFTP, com presença de colega espanhola Pilar
Puertas Tejedor. Em Maio, Teresa Santos Neves e Carlos Ferraz coordenaram a
organização do Encontro Internacional Psychoanalysis & Politics. Em Junho teve lugar o
XII Encontro Lacan na IPA: “Verdade, Inconsciente e Realidade”, cuja comissão
organizadora, presidida por Carlos Farate, incluiu Sandra Pires, Maria Jorge Morais e
Bruno Raposo Ferreira. O IFTP organizou ainda o Colóquio Psicanálise e Cultura “A

Civilização e os seus descontentamentos”, em Novembro.
Em Novembro teve lugar no Mindelo, Cabo Verde, o IV Congresso de Psicanalistas de
Língua Portuguesa “Rotas da Escravidão” que contou na organização portuguesa com
as colegas Luísa Branco Vicente (Presidente), Ana Marques Lito, Ana Sotto-Mayor, Mª
Antónia Carreiras, Carla Cruz, Inês Ataíde Gomes e Maria Bibas Pereira.
Continuaram as actividades Outreach, coordenadas por Teresa Sá e, posteriormente,
3

por Conceição Tavares de Almeida. Assim, os Grupos de Reflexão e Supervisão com
periodicidade mensal, contaram com a colaboração de Ana Belchior Melícias, Ana
Duarte Silva, Henriqueta Martins, João Seabra Diniz, Teresa Sá e João Mendes Ferreira,
Vasco Tavares Santos, Teresa Santos Neves e Orlando Santos: Estes grupos
envolveram um total de 40 participantes.
A iniciativa “Édipo em Alexandria”, coordenada por João Mendes Ferreira, com uma
média de 50 participantes por evento, teve 1 edição, em Abril: “Confusão de Línguas

entre os Adultos e a Criança – A linguagem da ternura e da paixão, de Sándor Ferenczi
(1933)” com Dulce Rocha e Rui Aragão Oliveira.
Entre Outubro e Dezembro decorreu o ciclo de cinema comentado “Há um psicanalista

na plateia! O trauma no cinema” com a organização do Instituto de História da Arte da
FCSH-UNL, Medeia Filmes e Leopardo Filmes e da SPP, com a curadoria de Bruno
Marques, Cláudia Madeira, Conceição Tavares de Almeida, Giulia Lamoni e João
Mendes Ferreira. Neste ciclo colaboraram também os sócios Luísa Vicente, Mª Luís
Borges Castro, Mª do Carmo Sousa Lima, Vasco Santos e Rui Aragão Oliveira.
O II Curso de Sensibilização à Psicanálise, iniciado em Novembro de 2017 e concluído
em Junho de 2018, foi coordenado por Henriqueta Martins, Raquel Quelhas Lima, e
Edviges Guerreiro e teve coordenação científica de Mª Fernanda Alexandre, contando
com a colaboração de diversos colegas: António Régio de Mendonça, Ana Mónica Dias e
Mª Deus Luís Brito. O curso teve 28 participantes em 60 horas de formação.
O I Curso de Psicanálise do Adulto e do Processo do Envelhecimento, iniciado em
Novembro de 2018, igualmente organizado por Henriqueta Martins, Raquel Quelhas
Lima, e Edviges Guerreiro, com a coordenação pedagógica de Edviges Guerreiro, contou
com a colaboração de Carla Cruz, Ana Marques Lito, Conceição Tavares de Almeida e
João Seabra Diniz. Teve 15 formandos para um total de 30h.
Em colaboração com o PNSM/DGS participámos nas formações: Modelos e Práticas

Psicodinâmicas na Clínica da Criança e do Adolescente para os profissionais de saúde
do Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital Dona Estefânia (60 horas) Participámos
no Curso do Internato da Especialidade de Psiquiatria e Curso do Internato da
Especialidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência (12 horas).
José de Abreu Afonso e Rui Aragão Oliveira deram uma palestra sobre o modelo
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psicanalítico, dirigida aos alunos da Universidade Autónoma de Lisboa.
O site da SPP, cujo grupo de trabalho foi coordenado por Ana Duarte Silva continuou a
ser um meio fundamental de ligação com a comunidade, assim como o blog - A Peste coordenado por Rita Gameiro.
A Revista Portuguesa de Psicanálise, nosso órgão oficial, dirigido por Maria Fernanda
Alexandre e equipa, constituída por Vasco Tavares Santos, Maria da Conceição Simões,
Teresa Santos Neves, Ana Mónica Dias e Edviges Guerreiro, editou 2 números: Vol. 38
nº 1 e nº2 – 2018.

III
Para além da participação de sócios da SPP em reuniões científicas internacionais, a
Sociedade esteve institucionalmente representada por Rui Aragão Oliveira, em Março,
no Congresso da FEP, em Varsóvia. Conceição Tavares de Almeida representou-nos no
Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa, em Maio, em Génova. Participámos
também, com Rui Aragão Oliveira no Council Meeting da FEP, em Novembro, em
Bruxelas.
Ao nível nacional, Conceição Tavares de Almeida e José de Abreu Afonso continuaram a
representar a Sociedade na reunião do Concelho de Especialidade Avançada em
Psicoterapia da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Relatório das Actividades do Instituto de Psicanálise 2018 (7 Nov. a 31 Dez.) – Parte II

Ponto 1
O novo órgão do IP deu continuidade ao trabalho da antiga Direção.
Manteve-se a reunião mensal.

Ponto 2
Procedeu-se à articulação entre a contabilidade do IP e a contabilidade da SPP.
Ponto 3
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Garantiram-se as consultas de triagem (11 consultas).
O total das consultas de triagem no ano de 2018 foi de 92.

Relatório das Actividades da Comissão de Ensino no ano 2018
A Comissão de Ensino (CE) foi eleita na Assembleia-Geral (AG) da SPP ordinária de 18
de Dezembro de 2015 para o quadriénio de 2016 a 2019. Fazem também parte desta
Comissão o Presidente da SPP e os Presidentes dos Institutos de Lisboa e Porto.
Assim, a Comissão de Ensino é constituída pelos seguintes membros: Maria José
Gonçalves (Presidente da CE), Emílio Salgueiro, Luísa Vicente, Rui Aragão Oliveira,
Carlos Farate Cristina Fabião (Presidente do IFTP) João Seabra Diniz (Presidente do IP).
Mª do Carmo Sousa Lima, Presidente do IP a partir de 6 Novembro 2018. A CE, órgão
da Sociedade Portuguesa de Psicanálise (SPP), teve reuniões mensais e é responsável,
segundo o Artigo 25º dos Estatutos, pelas seguintes actividades:
Assim:
1. Apreciar as Actividades de Formação, propostas pelos Institutos, que
posteriormente serão submetidas à aprovação da Direção.
 Em colaboração com os Presidentes dos Institutos a Comissão de Ensino
preparou o Programa do ano lectivo 2018/2019.
 Participou na reunião com os candidatos do IP de avaliação dos seminários e
esteve presente na reunião de formadores onde o trabalho dos candidatos foi
apreciado.
 A CE esteve também presente na mesa de Abertura do Ano Lectivo de 2018
através da sua Presidente.
 A Presidente da CE participou ainda na mesa de abertura do Open Day, no dia
19 de Abril de 2018.
2. Avaliar as candidaturas à formação da SPP e propor à direcção da SPP a
admissão de novos sócios.
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• De acordo com as suas funções, os membros da Comissão d Ensino Alargada (CEA)
entrevistaram e apresentaram, na reunião agendada para o efeito, os relatórios das
entrevistas realizadas aos candidatos à formação nos Institutos. Após a análise dos
respectivos processos aceitaram a admissão dos seguintes candidatos na Reunião da
CEA de 7 de Julho de 2018:
 Ana Raquel Carmona (IP);
 Catarina Saraiva Guerreiro (IP);
 Elisabete Carvalho (IP);
 Inês Cargaleiro (IP);
 Margarida Leão (IFTP);
 Pedro Salém (IP);
 Vera Santos Ramos (IP).
A lista destes candidatos foi enviada à direcção da SPP para aprovação e posterior
ratificação pela Assembleia-geral de 28 de Dezembro de 2018.
3. Avaliar os pedidos de mudanças de categoria dos sócios da SPP e propor a sua
aceitação à direcção da SPP


A CE recebeu uma candidatura para membro titular. A avaliação e aceitação do
trabalho para apresentação pública foi feita na base dos relatórios dos arguentes
que foram discutidos pelos membros da CE. Após a sua apresentação pública, foi
aceite pela CE com a respectiva recomendação à Direção da SPP de mudança
de categoria para Membro Titular o seguinte membro associado:

 Carla Cruz (29 de Junho de 2018).


A CE recebeu 3 candidaturas para Membros Titulares com funções didácticas as
quais foram aceites, após análise e discussão dos respectivos Curriculum Vitae:

 Conceição Tavares de Almeida (29 e Setembro de 2018);
 Mª do Carmo Sousa Lima (29 de Setembro 2018);
 Orlando Von Doellinger (24 de Novembro 2018).


Foram aceites para discussão as memórias dos candidatos:

 Corina Fernandes;


Vítor Branco.
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Foi aceite o pedido para fazer análises a futuros candidatos, do seguinte membro:

 Maria Antónia Carreiras.
4. Reflectir sobre os mecanismos de aperfeiçoamento da formação psicanalítica


Nas 4 reuniões da CEA, a supervisão foi o tema em debate, com discussão de
textos publicados, apresentação de casos e a elaboração das respostas ao
questionário sobre a supervisão, enviado às Comissões de Ensino das
sociedades de psicanálise pertencentes à IPA pelo seu Educational Commitee e
ainda discussão dos procedimentos de outras sociedades que participaram na
servlist deste Committee .



Realizou-se a 21 de Abril em conjunto com a Direcção da SPP, uma reunião com
os membros Titulares e Associados sobre a formação e as exigências dos
modelos de formação e ainda as questões daí decorrentes Os colegas do Porto
participaram por videoconferência.



Rui Aragão Oliveira participou em Paris, no dia 8 de Dezembro a convite da
Sociedade Psicanalítica de Paris, numa reunião dos representantes das
sociedades que utilizam o modelo francês de formação, para discutir a sua
aplicação.



Participou igualmente, em Novembro, no âmbito da reunião do Council
Committee da FEP, numa reunião de sobre os modelos de formação.

5. Outras actividades


Realizou-se no dia 23 de Junho uma sessão de debate sobre “Ética e a Pessoa

do Analista”, organizada pelos candidatos que terminaram a formação em 2017,
moderada por Maria José Gonçalves em que foram apresentadas comunicações
de Orlando von Doellinger e Filipe Sá, seguida de debate.

Relatório das Actividades da Comissão de Ética no ano 2018
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As actividades da Comissão de Ética no início do ano de 2018, decorreram no âmbito da
continuação do processo de averiguações instaurado na sequência da queixa duma
Paciente contra um Colega em Fevereiro de 2017.
As acções desenvolvidas no ano de 2017 constam do relatório desse ano. Perante a
recusa do Colega em estar presente numa acareação com a Paciente sugerida pelo
advogado da SPP, foi-lhe solicitado que se pronunciasse sobre as acusações que lhe
eram feitas, o que aconteceu por carta recebida pela Comissão de Ética em 18/12/2017.
Perante estes acontecimentos marcou-se ma reunião realizada na sede da Sociedade
Portuguesa de Psicanálise no dia 10 de Fevereiro de 2018 em que estiveram presentes
todos os Elementos da Comissão de Ética e o advogado da SPP, Dr. José Henrique
Soares para avaliar toda a situação e decidir sobre as medidas a tomar. As decisões
tomadas basearam- se no parecer jurídico do Dr. José Henrique Soares que depois nos
foi enviado por escrito no dia 14/05/2018.
Na posse de todos estes dados foi elaborado o relatório final pelo Relator, Orlando Von
Doellinger e enviado à Direcção da SPP, para que informasse os interessados sobre as
decisões tomadas.
Para além destas actividades, Orlando Von Doellinger participou na Sessão-debate
“Ética e a pessoa do analista”, realizada na sede da SPP no dia 23/06/2018.

Lisboa, 13 de Março de 2019

O Presidente da Direcção

Rui Aragão Oliveira

O Secretário da Direcção

José de Abreu Afonso
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