PROGRAMA DE ACÇÃO para 2020
apresentado pela Direcção da Sociedade Portuguesa de Psicanálise –
S.P.P.
O Programa de Acção para 2020 inicia um ciclo que será aqui apresentado em quatro
grandes linhas: formação e investigação; divulgação da SPP e da Psicanálise; relações
externas; gestão. Neste Programa de Acção consta o plano da Comissão de Ensino,
bem como o do Instituto de Psicanálise.
No que respeita à formação e investigação, em colaboração com as direcções do IP,
IFTP e a CE, promover-se-á a formação dos sócios candidatos e a formação contínua
dos psicanalistas associados e titulares. Será fomentado o trabalho nas sessões
científicas, clínicas, workshops ou grupos de trabalho. Estimularemos a progressão na
carreira dos sócios, quer na apresentação das memórias clínicas quer na dos trabalhos
teórico-clínicos. O mesmo acontecerá no que respeita aos trabalhos clínicos da
formação em Psicanálise da Criança e do Adolescente - programa COCAP.
Na actividade formativa daremos continuidade aos grupos de trabalho sobre a “Escuta
Analítica”- Grupo Clinical Issues, o 3LM - Comité da IPA de observação clínica, e o
Grupo COWAP. Prosseguirão os grupos de preparação para os congressos da FEP e do
CPLF 2020.
Serão incentivadas e apoiadas as actividades da IPSO, que visam a formação dos
candidatos, assim como a mobilidade dos nossos sócios ou o acolhimento de
candidatos estrangeiros nos nossos Institutos.
A investigação, parte integrante da formação, será outra área a desenvolver, quer pelo
estímulo à criação de pequenos grupos de estudo quer pelo estreitamento de relações
institucionais com o meio universitário nacional ou internacional, divulgando assim a
Psicanálise na academia.
A divulgação da SPP e da Psicanálise passará por iniciativas, como os colóquios, cursos
ou sessões científicas abertas ao público, as quais, pela importância que têm assumido
na divulgação do debate científico e clínico, continuarão a ser apoiadas pela direcção.
Momentos importantes nestas iniciativas serão o XXX Colóquio da SPP “A Criança e a

Psicanálise” que terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, bem como III
Encontro de Psicanálise de Coimbra ”Transformações e Crescimento Mental”.
Prosseguirá o II Curso de Saúde Mental na Infância que conta com 24 participantes.
Manteremos ainda o empenho em acções que visem formar técnicos de saúde mental.
Prosseguirá o “Édipo em Alexandria” – Conversas na Biblioteca da Sociedade
Portuguesa de Psicanálise, com convidados internos e externos.
Terá lugar mais um “Dia Aberto ” da SPP, previsto para o último trimestre do ano.
Continuará o diálogo com as Ordens ou Associações Profissionais, mantendo, a
presença oficial no grupo da Especialidade Avançada em Psicoterapia da OPP.
Incentivaremos o trabalho desenvolvido no site e no Blog da SPP.
A valorização da Revista Portuguesa de Psicanálise será outra das prioridades.
No âmbito das relações externas estaremos empenhados na organização de eventos
culturais e científicos abertos ao exterior e no desenvolvimento de relações com
instituições nacionais e internacionais. Neste sentido, as relações e a participação nos
principais eventos da IPA e da FEP, CPLF e CPLP manter-se-ão prioritárias.
Prosseguirão os convites dirigidos a personalidades estrangeiras para participar nas
nossas actividades, mantendo a habitual tradição de intercâmbio cultural e científico.
Nas actividades de gestão, será central a prossecução do trabalho de resolução do
problema da sede, tendo em conta as deliberações da Assembleia-Geral.

PROGRAMA DE ACÇÃO para 2020 apresentado pela Comissão de Ensino
No ano de 2020 a CE, de acordo com as funções que lhe são estatutariamente
atribuídas, propõe-se:
1. Realizar as suas reuniões mensais e as reuniões da CEA trimestrais;
2. Apreciar as actividades propostas pelos Institutos, nomeadamente os
programas de formação de candidatos, das Jornadas dos Institutos e de outras
que se venham a realizar;

3. Participar na reunião anual de avaliação com os candidatos e com os
formadores, em colaboração com o Institutos;
4. Avaliar os pedidos de candidaturas à formação da SPP e de mudança de
categoria dos sócios, de acordo com o Regulamento de Formação;
5. Manter a reunião em 2020 com os membros titulares e associados que fazem
análise a candidatos e debater as questões decorrentes do ponto 1 em
continuidade com os anos anteriores;
6. Divulgar a informação relevante sobre a formação recebida da IPA e da FEP e
participar na reunião do Education Committee no Congresso da FEP, de 2020
em Viena.
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