RELATÓRIO DE ACTIVIDADES IP
2019

O Relatório de Actividades incide sobre as três áreas fundamentais do Instituto de
Psicanálise:
I - Actividade Clínica;
II - Formação e Actividade Científica;
III - Funcionamento Interno.

I - Actividade Clínica
As consultas de triagem estiveram a cargo de Henriqueta Martins, Edviges Guerreiro, Maria
Fernanda Alexandre e João França de Sousa.
1. Caracterização dos pedidos de consulta:
No período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2019 existiram 112
pedidos de consulta.
No período referido houve menos número de pedidos de consulta do que no ano de 2018
(152 pedidos).
Destes 112 pedidos, 80 (71%) foram do sexo feminino, enquanto 32 (29%) foram do sexo
masculino.
Dos 112 pedidos, 38 faltaram à triagem (34%), o que corresponde a uma redução de 1%
em relação ao ano passado. Realizaram-se assim, 74 entrevistas de triagem (66%), das
quais 25 não avançaram (34%) e 49 casos iniciaram um processo terapêutico (66%).
Dos 49 casos que iniciaram um processo terapêutico, 41 foram encaminhados para uma
psicoterapia (84%) e 8 foram encaminhados para psicanálise (16%).
Dos 49 pacientes que iniciaram um processo terapêutico, 38 mantiveram o
acompanhamento (78%): 6 estão atualmente em psicanálise e 32 em psicoterapia. Desta
forma, 51% dos casos que fizeram triagem continuaram o processo terapêutico.

ANO 2019

ANO 2018 até 6
de Novembro
133 Pedidos

112 Pedidos

80 Sexo feminino
(71%)

32 sexo masculino
(29%)

94 sexo feminino
(70,7%)

39 sexo masculino
(29.3%)

38 faltaram à
triagem (34%)

74 fizeram triagem

47 faltaram à
triagem (35,3%)

86 fizeram triagem

25 não avançaram

49 iniciaram (66%)

21 não avançaram

65 iniciaram (48,8%)

6 em psicanálise

32 em psicoterapia

3 em psicanálise

27 em psicoterapia

51% dos que iniciaram mantêm o
processo

46% dos que iniciaram mantiveram o
processo

Nota: De 6 de Novembro a 31 de Dezembro de 2018 foram feitos mais 19 pedidos de
triagens e efetuadas 11 consultas.
Em 2019 houve menos 40 pedidos de triagem.
Houve menos 1% de faltas à triagem comparativamente ao ano anterior
Das 74 entrevistas de triagem 63 vieram à 1ª marcação, 10 à 2ª marcação e 1 à 3ª
marcação. Após o início 11 casos desistiram do processo.

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 do Programa de Formação para o Ano Lectivo de
2019-2020.
a) No ano de 2019 estiveram em formação, frequentando os seminários, 27
candidatos.
b) Foram admitidos à formação 8 candidatos para 2019-2020, 6 em Lisboa e 2 no
Porto.
c) Por iniciativa da 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 Julho realizaram-se as reuniões anuais de formandos e formandos COCAP, em
que foram discutidos os aspectos mais relevantes da formação e apresentadas
sugestões para o ano lectivo seguinte.
e) Em Setembro foi enviado para todos os sócios o Programa de Formação 2019/2020.

A sessão de abertura e a recepção aos novos candidatos do Ano Lectivo 2019/2020,
decorreu no dia 15 de Outubro, na sede do IP/SPP.
Foi presidida pela Presidente do IP, Maria do Carmo Sousa Lima, com a presença do
Presidente da SPP, Rui Aragão Oliveira, a Presidente da Comissão de Ensino, Maria José
Gonçalves, o representante dos candidatos Jorge Fonte e Filipa Falcão Rosado como
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 70 sócios.

B. Actividade Científica
1. Jornadas Internas
O Instituto de Psicanálise promoveu no dia 19 de Outubro de 2019, a realização das X
Jornadas Internas - “De Corpo Presente”.

A organização esteve a cargo de Jorge Câmara (Presidente), Ana Teresa Vale, Joana Jesus,
Pedro Salem, Filipa Falcão Rosado e Diana Ferreira Vicente. 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 97 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
Orlando Santos e pela candidata Ana Luísa Ferreira.
3. Atribuição de Bolsas
O IP promoveu iniciativas de divulgação, através de email, com o objectivo de estimular a
apresentação de candidaturas em iniciativas contempladas pelas Bolsas atribuídas pelo IP.
No ano de 2019 foram submetidas a apreciação e apoiadas financeiramente três
candidaturas através da atribuição de uma Bolsa, promovendo, desta forma, iniciativas que
possibilitem a aquisição de novas aprendizagens e crescimento, numa óptica de formação
contínua diversificada.
As iniciativas apoiadas foram as seguintes:
1- Bruno Raposo Ferreira candidatou-se à bolsa IP para apresentação de trabalhos em
congressos internacionais no âmbito de um convite do Grupo de Trabalho 3LM, realizado
em Julho no 51º Congresso Internacional da IPA em Londres tendo-lhe sido atribuída bolsa
no valor de 400€;
2- Teresa Santos Neves e Carlos Ferraz candidataram-se à bolsa IP para apresentação em
co-autoria da comunicação "Portugal is not a small country" na Conferência Internacional
“Psychoanalysis and Politics - Colonial Fantasies, Violent Transmission” em Estocolmo,
entre 10 e 12 Maio, tendo-lhes sido atribuída bolsa no valor de 200€ a cada um;
3- Pedro Job candidatou-se ao VCP, sendo atribuída Bolsa para se deslocar a São Francisco
de 1 a 16 de Novembro de 2019.
Foram também recebidos no IP, os relatórios dos intervenientes, refletindo a experiência e
aprendizagem decorrente da participação na iniciativa para a qual lhe foi atribuída Bolsa.

4. IPSO
Foi mantida a colaboração com a IPSO.
Em Janeiro foi organizado o II Encontro de Candidatos da IPSO com o tema “O Corpo
Psicanalítico - Teoria, Técnica e Prática”, com a participação de Fernando Orduz da
Sociedade Colombiana de Psicanálise, na Conferência “A Transferência como Acto”.
De 22 a 24 de Novembro decorreu o 25th IPSO European Meeting “Invisible Psychoanalytic
Identities”.

III - Funcionamento Interno
1. O IP reuniu-se mensalmente de modo a garantir o seu bom funcionamento;
2. O IP organizou da recepção do Board da IPA em (data);
3. O IP reviu e actualizou o seu Regulamento Interno de forma a apoiar e tornar mais
clara a sua organização e métodos de trabalho;
4. O IP esteve representado na FEP pela Presidente Maria do Carmo Sousa Lima.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019
A Presidente do IP

A Secretária do IP

Mª do Carmo Sousa Lima

Sofia Ambrósio

