RELATÓRIO DE ACTIVIDADES IP 2020

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 sobretudo a cargo de Henriqueta Martins e Edviges Guerreiro,
com o apoio ocasional de Maria Fernanda Alexandre, Carla Cruz e Conceição Tavares de Almeida.
1.

Caracterização dos pedidos de consulta:

No período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2020 existiram 88 pedidos de
consulta.
No período referido houve menos número de pedidos de consulta do que no ano de 2019 (115
pedidos).
Destes 88 pedidos, 60 (68%) foram do sexo feminino, enquanto 28 (32%) foram do sexo masculino.
Dos 88 pedidos, 19 faltaram à triagem (22%), o que corresponde a uma redução de 12% em
relação ao ano passado. Realizaram-se assim, 69 entrevistas de triagem (78%), das quais 27 não
avançaram (31%) e 42 casos iniciaram um processo terapêutico (61%).
Dos 42 casos que iniciaram um processo terapêutico, 32 foram encaminhados para uma
psicoterapia (76%) e 10 foram encaminhados para psicanálise (24%).
Dos 42 pacientes que iniciaram um processo terapêutico, 29 mantiveram o acompanhamento
(69%): 7 estão atualmente em psicanálise e 22 em psicoterapia. Desta forma, 42% dos casos que
fizeram triagem continuaram o processo terapêutico.

II - Formação e Actividade Científica
A.

Formação

Como nos anos anteriores, prosseguiu a colaboração entre o Instituto de Psicanálise e a Comissão
de Ensino, quanto à elaboração do Programa de Formação para o Ano Lectivo de 2020/2021.

a)

No ano de 2020 estiveram em formação, frequentando os seminários, 24 candidatos.

b)

Foram admitidos à formação 8 candidatos para 2020/2021, 4 em Lisboa e 4 no Porto.

c)
No dia 8 Outubro realizou-se via zoom a reunião anual de formandos, em que foram
discutidos os aspectos mais relevantes da formação e apresentadas sugestões para o ano lectivo
seguinte.
d)
Por iniciativa da Presidente do Instituto de Psicanálise e do Presidente da Comissão de
Ensino teve lugar via zoom a 10 de Outubro 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, enviadas em formato digital,

podendo assim aferir os aspectos positivos a manter ou, potenciar os aspectos menos favoráveis a
melhorar ou a corrigir.
e)

Em Setembro foi enviado para todos os sócios o Programa de Formação 2020/2021.

Quanto à sessão de abertura e recepção aos novos candidatos do Ano Lectivo 2020/2021,
decorreu no dia 20 de Outubro.
Na sede estiveram presentes os participantes da mesa presidida pela Presidente do IP, Maria do
Carmo Sousa Lima, com a presença da Presidente da SPP, Luísa Branco Vicente, o Presidente da
Comissão de Ensino, Rui Aragão Oliveira, a Secretária do IP, Sofia Ambrósio, o representante dos
candidatos Nuno Sousa Monteiro, Filipa Falcão Rosado como representante da IPSO e as
candidatas admitidas no 1º ano, tendo sido entregues as chaves da sede e um pack com
informações necessárias relativas à SPP e ao IP.
A participação via zoom foi garantida a todos os sócios interessados.
B.

Actividade Científica

1.

Jornadas Internas

A Comissão Organizadora das XI Jornadas Internas do Instituto de Psicanálise, subordinadas ao
tema “A Contratransferência”, realizou via zoom um primeiro webinar, no dia 9 de Outubro às
21h15.
Assistiram via zoom 50 sócios e via youtube 39.

A Comissão Organizadora é coordenada por Miguel Pinto Barros, com a colaboração de Guilherme
Canta, Sofia Vilar Soares, Teresa Santos Neves e Tiago Reis Morais.
A organização das Jornadas em formato Webinar pode promover o diálogo entre os sócios que
participaram, assistindo-se a uma animada discussão das comunicações científicas e dos casos
clínicos apresentados.
2.

Journal Club

O Journal Club, aberto ao debate e aprofundamento de temas clínicos e teórico-conceptuais
actuais, apoiando-se em artigos publicados em revistas psicanalíticas de referência, manteve uma
periodicidade bimestral pelo membro associado Miguel Pinto Barros e pela candidata Andreia Cruz
Gonçalves.
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 2020 foram submetidas a apreciação e aceites duas candidaturas:
1 - Catarina Fernandes candidatou-se ao VCP para se deslocar a Paris de 14 a 30 de Março.
2 – Sandra Pires candidatou-se ao 38th EPF New Members Seminar de 11 a 14 de Junho em
Bruxelas.
Estas iniciativas não se realizaram apesar da aprovação e aceitação devido à situação pandémica
que impediu a sua realização.
4.

IPSO

Foi mantida a colaboração com a IPSO.
Tiveram lugar 3 eventos IPSO realizados via zoom:
- Sessão IPSO a 23 de Maio com o título “Contaminação do setting psicanalítico - o real e o
fantasmático”;
- Sessão IPSO Memória a 17 de Outubro sobre o processo de reflexão, escrita e apresentação da
Memória Clínica, foram convidados um analista de Lisboa, Orlando Cruz Santos e um analista do
Porto, Cláudia Túlio ;
- 2ª Sessão IPSO Memória a 17 de Dezembro tendo sido convidado, Rui Aragão Oliveira.

III - Funcionamento Interno
1.

O IP reuniu-se via zoom mensalmente de modo a garantir o seu bom funcionamento;

2.
Em função da situação de pandemia, o IP garantiu o funcionamento da clínica respeitando
as orientações da DGS;
3.
O IP reorganizou a Formação Teórica e Prática com métodos alternativos via online durante
o confinamento determinado pelo Governo e DGS, conseguindo assim terminar a Formação dentro
do seu prazo lectivo.
4.

O IP reviu e actualizou o seu Regulamento das Bolsas;

5.
O IP reviu e atualizou o seu Regulamento Interno de forma a apoiar e tornar mais clara a
sua organização e métodos de trabalho;

Lisboa, 01 de Março de 2021

A Presidente do IP

Mª do Carmo Sousa Lima

A Secretária do IP

Sofia Ambrósio

