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Equipa formação ispa

Quem somos
A Formação Ispa tem como missão organizar a formação não conducente a grau
académico: pós-graduações, formação contínua e e-learning. Oferece oportunidades
de formação com diferentes tipologias e modalidades, para quem deseja conciliar trabalho
e vida pessoal com os seus projectos de desenvolvimento profissional e especialização.
Desenvolvemos formação contínua com formadores qualificados, que trabalham em
função de padrões de qualidade e com preocupação constante de dar resposta efectiva
às necessidades dos formandos.

O que fazemos
A formação contínua, instrumento da aprendizagem ao longo da vida, facilita o desenvolvimento
de novas competências, ajuda a responder a problemas emergentes e contribui para a melhoria
da qualidade das práticas profissionais.
Temos como público-alvo os psicólogos e outros grupos profissionais nos quais as
contribuições da Psicologia são relevantes para as práticas profissionais e para a valorização
dos recursos humanos: professores, médicos, enfermeiros, educadores, formadores,
gestores de recursos humanos, assistentes sociais, técnicos de reabilitação e
inserção social e técnicos de desenvolvimento comunitário, entre outros.
Também disponibilizamos formação “à medida” para organizações e empresas.
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Certificação da entidade formadora
O Ispa está certificado como entidade formadora equiparada a entidade certificada
pela DGERT e junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores
(Ref.ª CCPFC/ENT-ES-0673/15)

Inscrição e modalidades de pagamento
No acto de inscrição é necessário:
1 Preencher todos os campos da Ficha
de Inscrição
1 Comprovar habilitações
1 Nº de contribuinte

Modo de pagamento
Pagamento na totalidade

Pode ser realizado por transferência bancária (IBAN PT50 0035 0041 00007463030
58) ou por cheque à ordem de “ISPA-CRL” enviando pelo correio à Formação Ispa ou
directamente no Balcão dos Serviços Académicos do Ispa.
Se optar por transferência bancária deverá enviar o comprovativo respectivo para este
serviço por carta, mail (fa@ispa.pt) ou via online.

Pagamento FRacionado

Cheques à ordem de “Ispa-CRL” enviando pelo correio à Formação Ispa ou directamente
no Balcão dos Serviços Académicos do Ispa.
A inscrição só é considerada efectiva após o respectivo pagamento, envio dos elementos
acima mencionados e  confirmação da sua recepção pela Formação Ispa.

Cancelamento
Inscrições

Aceitamos o cancelamento de inscrições e realizamos a devolução do pagamento efectuado
para inscrição, nos casos em que a comunicação da desistência seja efectuada até 8 dias
antes da data de início da acção.

AÇÕES

Quando, por motivos imprevistos, houver anulação da acção, a importância paga será
reembolsada aos inscritos.
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Funcionamento
Os formandos inscritos têm direito a receber a formação de acordo com os objectivos,
programa e calendário divulgados para cada acção, bem como a documentação, que é da
responsabilidade dos formadores.
A Formação Ispa reserva-se o direito de proceder a alteração dos conteúdos, formadores,
calendário ou local de realização da acção desde que isso não inviabilize os seus
objectivos, comprometendo-se a comunicar as alterações com a antecedência possível.

Reclamações
No final de cada acção os formandos são convidados a preencher um questionário de
satisfação, com finalidade de avaliação da qualidade da formação.
Qualquer reclamação sobre a qualidade do serviço deverá ser formalizada por escrito e
enviada ao Diretor da Formação Ispa.

Assiduidade
A formação tem carácter presencial e todas as acções supõem a frequência de, pelo menos
90% do número total de horas, excepto quando expressamente indicado outro critério.

Certificação
No final de cada acção é emitido e entregue um certificado individual de participação a cada
formando.
A entrega do certificado é condicionada pela verificação da assiduidade anteriormente
referida e, nos casos em que se aplicar, pela avaliação das aprendizagem.
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Créditos para Formação Contínua
Os formandos que tenham frequentado acções de formação contínua na Formação Ispa
até 2014 (inclusive) e a partir de 2015 beneficiam de um regime de acumulação de 1 crédito
por cada 10 horas de formação.
A acumulação de 100 horas (10 créditos) confere direito à frequência gratuita de 1 acção
com duração até 25 horas. Essa acumulação é de 90 horas (9 créditos) no caso dos
licenciados, mestres e doutorados pelo Ispa.
A frequência gratuita da acção de formação está dependente da existência ou não de
vaga disponível para o efeito e deve ser solicitada pelo interessado à Formação Ispa em
comunicação pelo correio ou mail.

Descontos Formação Contínua
Para sócios de: Sindicato Nacional dos Psicólogos • Sindicato dos Enfermeiros Portugueses
10% • Sindicato Nacional de Quadros e Técnicos Bancários • Associação de Estudantes do ISPA
(AEISPA) • Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) • Associação
Portuguesa de Psicólogos dos Cuidados de Saúde Primários (APPCSP) • Associação de
Profissionais de Educação de Infância (APEI) • Sindicato dos Técnicos Administrativos
e Auxiliares de Educação - Sul e Regiões Autónomas • Latitudes - CAPP • Associação
Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais • Associação Portuguesa de Psicogerontologia
(APP) • Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN) • Associação Qe, Uma Nova
Linguagem para a Incapacidade, IPSS • Associação de Professores e Formadores
Lusófonos (APROFFLUSO) • Portadores do “Pessoal Card” da Associação Portuguesa
dos Gestores de Pessoas (APG) • Colaboradores da PMT Serviços Livreiros e Editoriais,
Lda • Associação ILGA Portugal • Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade •
APDASC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sócio-Cultural •
ANG - Associação Nacional de Gerontólogos

20%

Para profissionais de saúde dos serviços dependentes da ARSLVT e profissionais da IGAS Inspeção Geral das Atividades em Saúde

15%

Para a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar

Acreditação da Ordem dos Psicólogos
Para além da garantia da qualidade da formação, a principal vantagem das acções
acreditadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) é que poderão vir a ser
valorizadas para obtenção de títulos de especialidade.
A obtenção dos créditos é exclusiva para formandos inscritos na OPP: membros efectivos e
estagiários.
A obtenção dos créditos é válida apenas para acções frequentadas a partir da data do
despacho de acreditação da acção formativa pela OPP. Não tem efeito retroactivo.
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A arte do brincar. Play therapy
10ª edição
Destinatários
• Psicólogos, assistentes sociais, educadores
sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais
• Finalistas dos 2º ciclos de Psicologia
(desde que habilitados com 1º ciclo
em Ciências Psicológicas ou Psicologia)
Objetivos
• Sensibilizar para a importância da Play
Therapy no trabalho com crianças
• Desenvolver competências em algumas
técnicas utilizadas em Play Therapy
• Desenvolver competências na comunicação
e relação com crianças problematicas

Calendarização
As sessões decorrerão nos seguintes dias:
15 de Novembro: 18h30 - 22h00
17 de Novembro: 19h00 - 22h00
20 de Novembro: 10h00 - 13h00 e das
14h00 - 17h00
22 de Novembro: 18h30 - 22h00
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 125 €

Programa (16 horas)
• O que é Play Therapy
• O brincar e os brinquedos
• Avaliação das necessidades: plano
e contracto
• Regras e limites
• Fases do processo terapêutico
• Finais
• Play Therapy e Arte Terapia
• Play Therapy e Maus Tratos
Formadores
• FILIPA ALVAREZ
Psicóloga Clínica e mestre em Psicologia
Legal pelo Ispa - Instituto Universitário.
MA em Play Therapy pela Roehampton
University, Londres. Certificação em
Filial Therapy pelo Family Enhancement
& Play Therapy Center, Inc., Níveis 1 e 2
em Theraplay, Therapeutic Life Story
Work, Nível 1 em Dyatic Developmental
Psychotherapy. Trabalha no sistema de
proteção de menores do Reino Unido
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Acolhimento de emergência de crianças
em risco
13ª edição
Destinatários
• Psicólogos, assistentes sociais, educadores
sociais, animadores sócio-culturais, médicos
e enfermeiros
Objetivos
É urgente reflectir sobre a forma como as
instituições se organizam para criar bons
contextos de acolhimento para as crianças,
famílias e profissionais. Esta formação
pretende desafiar os profissionais a olharem
o acolhimento residencial como um contexto
de desenvolvimento da criança e tem como
objectivos específicos:
• Compreender os desafios e recursos
no contexto do acolhimento residencial
• Compreender o papel do Acolhimento
Residencial no Sistema de Promoção
e Protecção
• Melhorar o conhecimento sobre
o impacto emocional da criança acolhida

Formadores
• PEDRO VAZ SANTOS
Psicólogo clínico, PIN – Progresso Infantil,
Labirintos Coloridos Consultores. Consultor
de instituições de acolhimento
• CARLA LIMA
Psicóloga clínica. Diretora Técnica do Lar de
Acolhimento de Crianças e Jovens em Perigo
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
• DIANA ESTEVÃO
Psicóloga clínica. Casa de Acolhimento
Menino Jesus, Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa
Calendarização
As sessões decorrerão às quartas-feiras das
19h00 às 22h00, nos seguintes dias:
Novembro: 3, 10, 17 e 24
Dezembro: 15 e 22
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)

Programa (18 horas)
• Impacto dos maus tratos no desenvolvimento Totalidade: 175 €
infantil
Fraccionado: 96 € x 2 mens.
• Arquitectura do Sistema de Promoção
e Protecção
• Expectativa de quem solicita o acolhimento
• Pré acolhimento: compreensão crítica
do pedido de acolhimento
• Impacto emocional do acolhimento
na criança
• Construção de uma nova realidade para
a criança
• O lugar e o papel da família
Acesso a diploma de pós graduação
em Acolhimento de Crianças e Jovens
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Arte-terapia com idosos. Criatividade
no envelhecer
3ª edição
Destinatários
• Psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes
sociais, animadores socioculturais, terapeutas
ocupacionais, educadores, professores, técnicos
de reabilitação, técnicos de desenvolvimento
comunitário e outros profissionais das artes
e da área das ciências sociais e humanas com
formação superior
Objetivos
• Refletir sobre o tema Envelhecimento
• Enumerar as vantagens da Arte-Terapia
com Idosos
• Aplicar o potencial das artes no trabalho
criativo com população idosa
• Identificar as particularidades
da intervenção de Arte-Terapia com Idosos
em diferentes contextos profissionais,
fornecendo exemplos práticos.
Programa (15 horas)
• Módulo I - Arte-Terapia e o Envelhecimento
psicossocial
• Módulo II - Psicopatologia do Idoso:
problemáticas comuns
• Módulo III - As vantagens da Arte-Terapia
e o potencial das Artes no trabalho com a
população idosa
• Módulo IV - Arte-Terapia nas Demências:
intervenção em contexto institucional
• Módulo V - Arte-Terapia com Cuidadores
de Idosos: intervenção em contexto
institucional
• Módulo VI - Arte-Terapia e Inclusão Social:
intervenção em contexto comunitário
e intervenção em domicílio

Em colaboração com Sociedade Portuguesa de Arte -Terapia (SPAT)

Coordenador
• RUY DE CARVALHO
Médico. Arte-Psicoterapeuta didata.
Presidente da Sociedade Portuguesa de
Arte-Terapia. Vice-Presidente da SIPE.
Formadoras
• CÉLIA FILIPA PAULO
Arte-Terapeuta, Arte-Psicoterapeuta, Membro
da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia
• JOANA FRADA
Arte-Terapeuta, Arte-Psicoterapeuta, Membro
da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia
• TERESA VAZ
Socióloga, Formadora, Arte-Terapeuta e
Arte-Psicoterapeuta, Membro da Sociedade
Portuguesa de Arte-Terapia
• VERA CRUZ
Psicóloga Clínica, Mestre em Psicossomática,
Formadora, Arte-Terapeuta e Arte-Psicoterapeuta, Membro da Sociedade
Portuguesa de Arte-Terapia
Calendarização
As sessões decorrerão 10h00 às 12h30 e
14h00 às 16h30 nos seguintes dias:
Novembro: 20 e 27
Dezembro: 4
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 110 €

Acesso a diploma de pós-graduação
em Promoção do Bem-Estar do Idoso
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Comunicação & Design em Saúde
Desenvolver materiais de comunicação mais eficazes
2ª edição
Destinatários
• Profissionais de saúde, e todos os que estão
envolvidos na produção de materiais de
comunicação em saúde e que precisam de
técnicas e instrumentos para melhor intervirem
Objetivos
• Conhecer os principais conceitos de
comunicação e design associados
à visualização de dados em saúde
• Compreender a importância do marketing
social na mudança de comportamentos
• Compreender como a literacia em saúde
do cidadão pode ser incrementada através
de estratégias de melhoria da compreensão
de suportes informativos em saúde
• Conhecer e aplicar ferramentas de melhoria
da comunicação no campo da saúde
Programa (15 horas)
• Como pode a comunicação influenciar
comportamentos em saúde? As questões
cruciais da literacia em saúde
• Mudança de comportamentos.
Como pode o design e a literacia visual
potenciar a comunicação e a mudança de
comportamentos?
• Públicos, segmentação
• Conceito de storytelling. Aplicação diversa
do storytelling nas práticas de saúde
• Canais e materiais de comunicação em saúde
• As redes sociais
• O potencial da representação gráfica para
a comunicação em saúde
• Como criar infografias e pictogramas
de forma simples e prática?
• Iniciativas e projetos de comunicação
em saúde, incluindo meios digitais

• Avaliação e monitorização de projetos
de comunicação em saúde
• Na prática e com resultados, o design em saúde
• Resumo das sessões práticas
Formadores
• DUARTE VITAL BRITO
MD, PG InfoViz – Médico interno de formação
específica em Saúde Pública (Unidade de
Saúde Pública do ACES Lisboa Central).
Global Health and Tropical Medicine (Instituto
de Higiene e Medicina Tropical).
• CRISTINA VAZ DE ALMEIDA
Diretora da Pós-Graduação de Literacia
em Saúde (Ispa). Mestre em Comunicação
em e-learning (UAB), Pós-graduada em
Marketing (ISG), Doutorada em Ciências da
Comunicação, Literacia em Saúde (ISCSP)
Calendarização
12 de Novembro: 17h30 – 20h30
13 de Novembro: 10h00 – 13h00
19 de Novembro: 17h30 – 20h30
29 de Novembro: 10h00 – 13h00
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 110 €
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Dislexia. Avaliação e Intervenção
19ª edição
Destinatários
• Psicólogos
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia
• Finalistas de 2ºs ciclos de Psicologia (desde
que habilitados com 1º ciclo em Ciências
Psicológicas ou Psicologia)
Objetivos
• Identificar sinais de alerta e principais
manifestações
• Desenvolver as competências de avaliação
e intervenção clínica e educativa de crianças
com dislexia
Programa (18 horas)
• Conceito de dislexia - Dificuldades
de aprendizagem específicas. Definição
de dislexia.
• Diagnóstico de dislexia - Modelos de
desenvolvimento da leitura. Funções
neuro/psicolinguísticas na dislexia. Sinais
de alerta na infância e idade escolar. Critérios
de diagnóstico. Tipologias da dislexia.
• Etiologia da dislexia e perturbações
comórbidas - Prevalência da dislexia.
Etiologia: fatores genéticos, neurológicos
e neurolinguísticos. Problemática emocional
associada. Outras perturbações associadas:
disortografia, discalculia, PHDA.
• Avaliação da dislexia - Avaliação de perfis
cognitivos; processamento fonológico,
neuropsicológica (memória, perceção
e funcionamento executivo); psicopedagógica
(leitura e escrita através de provas normalizadas);
instrumentos de avaliação específica
da dislexia.
• Intervenção reeducativa -Métodos,
estratégias e técnicas de intervenção
reeducativa na dislexia.

Acreditado pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses

• Medidas educativas especiais - Aplicabilidade
de medidas educativas especiais. 		
CIF – Classificação Internacional
de Funcionalidade.
Formador
• OCTÁVIO MOURA
Doutorado em Neuropsicologia (FPCEUC) e mestre em Consulta Psicológica
Familiar pela FPCE-UP. Membro do
grupo de investigação Neuroscience,
Neuropsychology and Cognitive
Assessment (N2CA - CINEICC) da FPCEUC. Membro do Laboratório de Avaliação
Psicológica e Psicometria (LAPP) da FPCEUC. Revisor científico e autor de diversos
artigos publicados em revistas nacionais e
internacionais nas áreas da neuropsicologia,
perturbações neurodesenvolvimentais e
outras áreas psicológicas
Calendarização
As sessões decorrerão nos seguintes dias
e horas:
• 19 de Outubro: 18h00 às 22h00
• 20 e 27 de Novembro: 9h30 às 13h00
e das 14h00 às 17h30
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 175 €
Fraccionado: 96 € x 2 mens.

A obtenção de créditos (9) supõe a avaliação
por exercícios práticos e questionário final.
Acesso a pós-graduação
em Linguagem e dificuldades de aprendizagem
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Envelhecimento ativo.
Responsabilidades e desafios
4ª edição
Destinatários
• Psicólogos, enfermeiros, médicos, nutricionistas,
assistentes sociais, animadores, terapeutas
ocupacionais, psicomotricistas, fisioterapeutas,
técnicos de reabilitação e inserção social
e outros profissionais de saúde e reabilitação
Objetivos
• Aplicar na sua conduta profissional e pessoal
os conceitos de envelhecimento activo,
inovando na prestação de cuidados, sempre
centrado na pessoa.
• Dinamizar a comunicação em rede entre
todos os sectores prestadores de cuidado
directos e indirectos, operacionalizando
e promovendo o respeito pela individualidade,
integridade e privacidade
• Desenvolver trabalho de equipa, tendo
em conta as metodologias de gestão
do tempo, organização espacial e normas
de segurança, centrada no cuidado à pessoa
• Promover a auto-estima, autonomia,
independência e saúde da pessoa, através
de uma intervenção holística, quer dos
profissionais quer da rede informal,
combatendo estereótipos negativos
ligados ao envelhecimento
Programa (12 horas)
• Conceito de envelhecimento ativo e novos
paradigmas de prestação de cuidados
• Promover novas mentalidades face
ao envelhecimento e longevidade
e operacionalizar princípios de individualidade,
integridade e privacidade
• Capacitação organizacional na intervenção
• Promoção da saúde, autonomia
e independência

Em colaboração com Associação Portuguesa de Psicogerontologia

Formadora
• MARIA JOÃO QUINTELA
Médica. Presidente da Associação Portuguesa
de Psicogerontologia (APP), Presidente da AG
da Federação das Instituições de Terceira Idade
(FITI), Consultora da Direcção Geral de Saúde.
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa
de Geriatria e Gerontologia (SPGG), Vogal
da Direcção da União Distrital de Lisboa das
IPSS, da Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV) e da Confederação Nacional de
Instituições de Solidariedade (CNIS)
Calendarização
As sessões decorrerão aos sábados das
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, nos
seguintes dias:
Novembro: 13 e 20
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 125 €

Acesso a diploma de pós-graduação
em Promoção do Bem-Estar do Idoso
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Intervenção em aconselhamento
de carreira com adultos
1ª edição
Destinatários
• Psicólogos
Objetivos
• Identificar modelos teóricos de desenvolvimento
vocacional e do desenvolvimento psicológico
dos adultos
• Reconhecer fatores individuais e situacionais
determinantes do desenvolvimento da
carreira em adultos: desemprego, acidentes
de trabalho e doenças profissionais
• Identificar modelos, instrumentos e técnicas
de avaliação e intervenção psicológica
em aconselhamento vocacional e de carreira
nas transições da fase adulta do ciclo
de vida.

NOVO

Solicitada acreditação à OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses

Formador
• JORGE CAMARATE
Psicólogo especialista em Psicologia da
Educação (OPP). Pós-Graduado em
Aconselhamento e Psicoterapia (APTCC).
Colaborador da Clínica Ispa na área da
Consulta de Aconselhamento Vocacional.
Técnico Superior Assessor do Instituto do
Emprego e Formação Profissional.
Calendarização
As sessões decorrerão aos sábados, das
10h00 às 13h00 às 14h00 às 17h00 nos
seguintes dias:
Novembro: 27
Dezembro: 4 e 11

Programa (18 horas)
• Desenvolvimento vocacional, psicológico Inscrições
e identitário do adulto. Ajustamento
(Limitadas a 20 formandos)
satisfatório do trabalhador e bem-estar
psicológico
Totalidade: 110 €
• Modelos e práticas de intervenção.
Paradigma da gestão de carreira
• Transições, processos de mudança
e reorganização de carreira. Impactos
psicológicos face a situações de desemprego,
acidentes de trabalho e doenças profissionais
• Modelos de abordagem ao comportamento
e desenvolvimento vocacional. Abordagens
ao desenvolvimento e ajustamento
de carreira
• Metodologias de aconselhamento para
a construção de carreira. Fases de elaboração
de carreira individual
• Procedimentos de avaliação e intervenção
individual. Estudo e análise de casos práticos

Acesso a diploma de pós-graduação
em Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento
da Carreira
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Introdução ao Sociodrama
7ª edição

Em colaboração com Sociedade Portuguesa de Psicodrama

Destinatários
• Psicólogos, professores, assistentes
sociais, gestores, formadores, consultores,
profissionais do Teatro e outros profissionais
da Saúde, Educação e de intervenção
organizacional e comunitária

• LEA KELLERMAN
Psicoterapeuta clínica, psicodramatista
e sociodramatista. Mestre em Psicologia
Sistémica Familiar na área da paternidade.
Atua em contexto clínico individual e grupal.
Desenvolve e participa de intervenções
através do sociodrama em diferentes
Objetivos
contextos e projetos como: “Sociodrama
• Conhecer principais conceitos da Sociatria, publico com Arte” que associa a arte como
Sociodrama e Socionomia e as suas técnicas forma de expressão e de encontro; Projeto
Europeu “Erasmus + “PERFORMERS” com
Programa (18 horas)
foco no desenvolvimento profissional
• Conceitos teóricos do Sociodrama
para os profissionais que trabalham com
e da Sociatria, tal como postulados
jovens em situação de vulnerabilidade,
por J.L .Moreno
“Training2Work” com o objetivo de
• Aplicações práticas do Sociodrama
potenciar a inclusão social e profissional de
a nível Clínico, da Educação, das instituições jovens ; “Projeto Sociodrama na Escola” com
e comunidade
crianças e jovens em contexto escolar.
• As múltiplas técnicas e aplicações
do Sociodrama
Calendarização
As sessões decorrerão às terças-feiras das 18h00
Formadoras
às 21h00 e num sábado, nos seguintes dias:
• MANUELA MACIEL
Mestre em Psicologia da Saúde, pós graduada Novembro: 2, 9, 16, 23 e 30
em Psicologia Organizacional, psicóloga
Dezembro: 4 (10h00 às 13h00)
clínica, psicoterapeuta, psicodramatista,
consultora organizacional. Didata da Sociedade Inscrições
Portuguesa de Psicodrama e supervisora.
(Limitadas a 20 formandos)
Coordenadora da Secção de Psicodrama
da International Association of Group
Totalidade: 115 €
Psychotherapy and Group Processes
• MARGARIDA BELCHIOR
Doutorada em Educação pelo Instituto
de Educação da universidade de Lisboa.
Mestre em Educação, Orientação e
Supervisão Pedagógica. Directora de
Sociodrama pela SPP
Acesso a diploma de pós-graduação
em Expressões Criativas Terapêuticas.
Drama e Arte
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NOVO
Promoção de competêncas
socioemocionais em crianças e jovens
1ª edição
Destinatários
• Psicólogos, professores, educadores,
enfermeiros, médicos, terapeutas
ocupacionais, fisioterapeutas, terapeutas
da fala e licenciados em reabilitação
psicomotora, educação física, desporto
e noutras áreas da Saúde e/ou das Ciências
Sociais e Humanas.
Objetivos
• Capacitar os formandos para a promoção
das competências socioemocionais
das crianças e adolescentes
• Desenvolver estratégias práticas para a
promoção das competências socioemocionais
das crianças e adolescentes.
Programa (18 horas)
• Definição das competências socioemocionais
essenciais nas crianças e adolecentes
• Importância da promoção das competências
socioemocionais nas crianças e adolescentes
• Programas de promoção de competências
socioemocionais nas crianças e adolescentes
• Estratégias de promoção das competências
socioemocionais das crianças e adolescentes

• INÊS CAMACHO
Psicóloga Educacional, Mestre em
Terapias Comportamentais e Cognitivas,
Doutorada em Ciências da Educação
na especialidade em Educação Para a
Saúde (FMH, UL). Investigadora da equipa
do Projeto “Aventura Social” na área de
comportamentos de risco na adolescência
e no relacionamento dos jovens com a
família. Professora Adjunta convidada no
Instituto Politécnico de Beja.
Calendarização
As sessões decorrerão às sextas-feiras das
18h00 às 21h00 e aos sábados das 10h00 às
13h00, nos seguintes dias:
Novembro: 19, 20, 26 e 27
Dezembro: 3 e 4
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 125 €

Formadoras
• GINA TOMÉ
Psicóloga educacional, psicóloga clínica
e da saúde, com especialidade avançada
de psicoterapias e psicologia comunitária.
Mestre em terapias comportamentais e
cognitivas. Doutorada em Educação para a
Saúde (FMH-UL). Investigadora da equipa
do projeto Aventura Social. Coordenadora
do Projeto ES´COOL - Promoção da
Saúde Mental nas Escolas/Equipa Aventura
Social, FMH-UL
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Intervenção em aconselhamento
de carreira com adultos
18ª edição

Acreditado pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses

Destinatários
• Psicólogos

• Módulo 4 - Modelos de abordagem ao
comportamento e desenvolvimento 		
vocacional - Modelo desenvolvimentista de D.
Super; Teoria do ajustamento à carreira de Crites;
Teoria da exploração vocacional de Stumpf,
Colarelli & Hartman; Teoria sócio-cognitiva da
carreira de Lent, Brown e Hackett; Modelo das
personalidades vocacionais de J. Holland
Abordagens ao desenvolvimento e ajustamento
de carreira. A abordagem narrativa na intervenção
de carreira de adultos numa abordagem
construtivista: M. Savickas.
• Módulo 5 - As metodologias de aconselhamento
para a construção de carreira: LDC-Life
Design Couseling; Lifeline; EEC–Entrevista
para a Construção de Carreira; Técnicas e
instrumentos de coaching
Fases de elaboração do projeto de carreira individual.
• Módulo 6 - Procedimentos de avaliação e
intervenção individual
Estudo e análise de casos práticos

Objetivos
O presente curso tem por finalidade proporcionar
aos participantes a aquisição e desenvolvimento
de competências que lhes permitam desenvolver
intervenções de consulta psicológica, individual
ou grupal, ao nível do aconselhamento
e desenvolvimento de carreira na fase da vida
adulta, nomeadamente:
• Identificar modelos teóricos de desenvolvimento
vocacional e do desenvolvimento psicológico
dos adultos;
• Reconhecer fatores individuais e situacionais
determinantes do desenvolvimento da carreira
em adultos: desemprego, acidentes de trabalho
e doenças profissionais;
• Identificar modelos, instrumentos e técnicas
de avaliação e intervenção psicológica
em aconselhamento vocacional e de carreira
nas transições da fase adulta do ciclo de vida
Programa (18 horas)
• Módulo 1 - O desenvolvimento vocacional,
psicológico e identitário da fase adulta do
ciclo de vida.
Abordagem aos modelos de Schaie & Willis,
R. Havighurst, D. Levine e E. Erikson.
A importância do ajustamento satisfatório
do papel de trabalhador no bem-estar
psicológico - Os papéis e as necessidades.
• Módulo 2 - As exigências de carreira do século XXI
- A importância da gestão pessoal da carreira.
Modelos e práticas de intervenção - Carreira
sem fronteiras (Silivan & Arthur); Carreira proteana
(Hall); Carreira inteligente (DeFillipi & Arthur)
O paradigma da gestão de carreira - Modelos
de Noe e King.
• Módulo 3 - Transições, processos de mudança
e reorganização de carreira em adultos Determinantes intrínsecos e extrínsecos.
Os impactos psicológicos face a situações
de desemprego, acidentes de trabalho e
doenças profissionais
Estudo de casos.

Formadores
• JORGE CAMARATE
Psicólogo especialista em Psicologia da
Educação (OPP). Pós-Graduado em
Aconselhamento e Psicoterapia (APTCC).
Colaborador da Clínica Universitária ISPA na área
da Consulta de Aconselhamento Vocacional.
Técnico Superior Assessor do Instituto do
Emprego e Formação Profissional.
Calendarização
As sessões decorrerão aos sábados das 10h00 às
13:00 e das 14h00 às 17h00, nos seguintes dias:
Novembro: 27
Dezembro: 4 e 11
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 110 €

A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação
com exercícios práticos em grupo e questionário final

16 /28

Psicopatologia do adolescente.
Avaliação, diagnóstico e intervenção
8ª edição
Destinatários
• Psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes
sociais, professores e membros estagiários
da OPP
Objetivos
• Dotar os formandos de competências
ao nível dos critérios estruturais
do adolescente
• Dotar os formandos de competências
ao nível dos critérios de diagnóstico
da psicopatologia do adolescente
• Realizar diagnóstico diferencial
• Conhecer e identificar os diversos
quadros clínicos
• Estabelecer um plano de intervenção
com base no diagnóstico
Programa (16 horas)
• Adolescência - Construção da identidade.
Amor e sexualidade. Escola. Família
• Normal e patológico - Significado
do sintoma. Patologia
• Perturbações da identidade
• Principais quadros psicóticos
• Perturbação do espectro autista
• Perturbações do comportamento
- Comportamentos autolesivos “self-harm”
(CAL). Comportamentos de risco.
Delinquência
• Perturbações do comportamento
alimentar - Anorexia nervosa. Bulimia.
Compulsão alimentar periódica
• Perturbações obsessivo-compulsivas
• Perturbações do humor – Depressão.
Doença Bipolar

Acreditado pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses

Formadora
• ISABEL SEQUEIRA
Psicóloga clínica, psicoterapeuta na
SELF, Psicologia & Psicoterapia. Membro
especialista e supervisora da Sociedade
Portuguesa de Psicologia Clínica.
Calendarização
As sessões decorrerão aos sábados das
9h30 às 13h30, nos seguintes dias:
Novembro: 13, 20 e 27
Dezembro: 4
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 130 €

A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação
com exercícios práticos em grupo e questionário final
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Sexualidade no envelhecimento

NOVO

1ª edição
Destinatários
• Psicólogos, educadores, enfermeiros,
médicos, terapeutas ocupacionais,
fisioterapeutas e licenciados em reabilitação
psicomotora, educação física, desporto
e ciências sociais e humanas
Objetivos
• Melhorar os conhecimentos e as
competências para intervir na temática
sobre a sexualidade no envelhecimento
de acordo com as diferentes profissões
e especialidades
Programa (12 horas)
• Conceito de Sexualidade e Envelhecimento
• Sexualidade ao longo da história
• Sexualidade como processo de construção
social
• A sua evolução ao longo da vida
• Questões normativas e desenvolvimentais
no envelhecimento
• Fisiologia da resposta sexual (Feminino/
Masculino)
• Diferentes níveis de intervenção na área
da sexualidade no envelhecimento
Formadoras
• MARTA REIS
Psicóloga Clínica. Mestre em Sexologia
(U.Lusófona). Doutorada em Educação para
a Saúde (FMH-UL). Investigadora da equipa
do projeto Aventura Social.e do Instituto de
Saúde Ambiental (ISAMB/FML-UL)
• LÚCIA RAMIRO
Professora de Português e Inglês (U. Évora).
Mestre em Sexologia (U.Lusófona) Doutorada em
Educação para a Saúde (FMH-UL). Investigadora
do Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB/FMLUL). Coordenadora executiva do projeto europeu
Y- SAV- Youth Sexual Violence/EU.

Conferencista
• MARGARIDA GASPAR DE MATOS
Psicóloga. Professora Catedrática na
Universidade de Lisboa. Doutorada pela
FMH/UL com agregação pelo IHMT/
UNL. Investigadora do ISAMB/FML-UL.
Coordenadora Nacional do projeto Aventura
Social que inclui os projetos europeus
HBSC/OMS. KIDSCREEN/EU. TEMPEST/
EU; DICE/EU; RICHE/EU; Y- SAV-Youth
Sexual Violence/EU.
Calendarização
As sessões decorrerão das 10h00 às 13h00,
nos seguintes dias:
Novembro: 13, 20 e 27
Dezembro: 4
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 130 €

Acesso a pós-graduação
em Educação Sexual: Intervir na promoção
e bem-estar da saúde sexual e reprodutiva
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Teatro e Psicologia.
Ferramentas em comunicação
9ª edição
Destinatários
• Profissionais e estudantes de qualquer
em busca de competência na área
comunicativa
Objetivos
• Contactar com técnicas de comunicação
diversas
• Explorar fatores psicológicos e corporais
no fenómeno comunicativo
• Praticar a comunicação em distintos
contextos e/ou com distintos públicos-alvo

Calendarização
As sessões decorrerão, 18h30 às 21h30 nos
seguintes dias:
Novembro: 15, 16, 17, 22, 23 e 24
Inscrições
(Limitadas a 16 formandos)
Totalidade: 100 €

Programa (16 horas)
• Conceitos e práticas psicológicas
- Pragmática da comunicação humana
- Comunicação como sistema
- Momento presente
- O Corpo pensante e a mente criativa
- Desenvolvimento pessoal e terapêutico
através das artes expressivas.
• Conceitos e práticas teatrais
- Corpo em palco/espontaneidade
- Teatro do improviso
- Corpo, imaginação e individualidade criativa
- Teatro do oprimido
Formador
• NUNO SALEMA
Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta Corporal.
Formador nas áreas de Comunicação,
Liderança e Relacionamento Interpessoal
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Trabalhar com pais.
Uma abordagem transformadora baseada na evidência
4ª edição

Acreditado pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses

Destinatários
• Que técnico posso ser para potenciar
• Psicólogos, médicos, enfermeiros, professores,
uma parentalidade mais eficas e um
educadores de infância, auxiliares de ação
desenvolvimento mais saudável das
educativa, assistentes sociais, técnicos
crianças e jovens?
de reabilitação e inserção social, terapeutas
- Autoconhecimento, autorregulação,
da fala, terapeutas ocupacionais, técnicos
empatia e resiliência. A comunicação com
de desenvolvimento comunitário e saúde mental
os pais em contexto formal e informal
• Finalistas do mestrado integrado em Psicologia
(e.g. formações, consultas, reuniões, etc.)
e finalistas dos 2os ciclos de Psicologia
Formadora
Objetivos
• JORDANA PINTO CARDOSO
• Identificar desafios no trabalho com pais
Psicóloga especialista em Psicologia Clínica e
• Ampliar autoconhecimento, comunicação, da Saúde. Formadora certificada e consultora.
autorregulação, empatia e resiliência
Doutorada em Psicologia do Desenvolvimento
no trabalho com pais
(Ispa - Instituto Universitário). Psicoterapeuta
• Aprofundar conhecimentos sobre algumas em formação (Sociedade Portuguesa de
teorias do desenvolvimento infantil,
Psicoterapias Construtivistas)
nomeadamente a teoria da vinculação
https://www.linkedin.com/in/jordanapintocardoso/
e o seu impacto no trabalho com as famílias
• Sensibilizar para a importância da relação Calendarização
com os pais no contexto de parentalidade As sessões decorrerão às sextas-feiras das
mais eficaz e do desenvolvimento mais
18h30 às 20h30 e aos sábados das 9h00 às
saudável
13h30 nos seguintes dias:
• Potenciar a rede multidisciplinar de atuação
dos técnicos
Dezembro: 10, 11, 17 e 18
Janeiro 2022: 7, 8, 14 e 15
Programa (24 horas)
• Trabalhar com pais
Inscrições
- Que desafios, que caminhos e que metas? (Limitadas a 18 formandos)
• O desenvolvimento da criança na prática
do dia-a-dia
Totalidade: 150 €
- As teorias do desenvolvimento infantil
e da parentalidade e a evidência científica.
Educar uma Criança Segura e Resiliente:
o impacto ds teoria da vinculação no
desenvolvimento saudável da criança.
Parentalidade Mindful e Consciente:
muito além da parentalidade.
Comunicação, disciplina e outros temas
A obtenção dos créditos OPP supõe a realização com
recorrentes no trabalho com os pais
aproveitamento de avaliação das aprendizagens
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Intervenções terapêuticas criativas
à distância
2º workshop
Destinatários
• Psicólogos e psicoterapeutas

Calendarização
A sessão decorrerá a 6 de novembro das
10h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00.

Objetivo
• Aprofundar o conhecimento e a prática
Inscrições
de intervenções terapêuticas à distância,
(Limitadas a 30 formandos)
desde o contrato inicial ao final do processo,
quer para crianças/famílias, adolescentes Totalidade: 80 €
e adultos
Programa (6 horas)
• Covid: perda e trauma
• Teleterapia: benefícios e desafios
• Ética e boas práticas
• O papel do terapeuta e o uso do Self
em teleterapia
• Crianças, pais e famílias
• Intervenções criativas e o poder da imaginação:
uso de arte e símbolos no processo terapêutico
online
• Materiais
• Transições: o novo “normal”?
Formadora
• FILIPA ALVAREZ
Psicóloga Clínica e mestre em Psicologia
Legal pelo Ispa. MA em Play Therapy
pela Roehampton University, Londres.
Certificação em Filial Therapy pelo Family
Enhancement & Play Therapy Center, Inc.,
Níveis 1 e 2 em Theraplay, Therapeutic Life
Story Work, Nível 1 em Dyatic Developmental
Psychotherapy. Trabalha no sistema de
proteção de menores do Reino Unido
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Técnicas de relaxamento
14º workshop
Destinatários
• Recém-licenciados e estudantes
de qualquer área curricular e profissionais
da área da saúde ou da educação que
queiram desenvolver competências
na área das técnicas relaxamento
Objetivo
• Dar a conhecer e praticar exercícios
de relaxamento.
• Adquirir e desenvolver competências
de relaxamento

Calendarização
As sessões decorrerão 9h30 às 13h nos
seguintes dias:
Novembro: 20 e 27
Inscrições
(Limitadas a 30 formandos)
Totalidade: 80 € (não sujeito a descontos)

Programa (7 horas)
• Introdução às técnicas de relaxamento:
relaxamento por visualização, respiração
abdominal ou do diafragma e relaxamento
muscular progressivo
• Benefícios do relaxamento a nível fisiológico
e psicológico
• Onde praticar? Quais as posições corporais
mais adequadas
• Exercícios práticos de relaxamento
Formadora
• LIGIA PEREIRA
Psicóloga especialista em psicologia clínica
e da saúde. ACES Arco Ribeirinho
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Comunicação assertiva na liderança
2ª edição Corporate Solutions
Destinatários
• Coordenadores de Equipa e todos os que
têm a seu cargo a motivação e a gestão
de recursos humanos
• Quadros médios e superiores de organizações
públicas ou privadas
• Gestores, diretores, coordenadores, decisores,
consultores, diretores de recursos humanos,
formadores, professores, psicólogos
• Gestores de IPSS’s

Calendarização
A sessão decorrerá das 19h00 às 22h00 nos
seguintes dias:
Novembro: 9, 11 e 16
Inscrições
(Limitadas a 20 formandos)
Totalidade: 100 €

Objetivo
• Desenvolver competências de assertividade
pessoal e em contexto de equipa
Programa (9 horas)
• Comunicar com assertividade
• Assertividade, produtividade e melhoria
dos relacionamentos em equipa
• Ultrapassar estilos de comunicação
não assertiva e improdutiva
• Praticar a assertividade
Formadora
• TERESA MARTA
Fundadora da Academia da Coragem®.
Mestre em Relação de Ajuda: Perspetivas
da Psicoterapia Existencial pelo Ispa Instituto Universitário (2009), Licenciada
em Comunicação Social pela Universidade
Nova de Lisboa (1991) e Pós-graduada em
Marketing de Serviços pela Universidade
Católica Portuguesa (1998). É Coach,
Certificada pela The Human Element®
e Formadora, nas áreas do Marketing,
Comunicação, Motivação e Liderança. Foi
Gestora durante 21 anos em empresas de
Comunicação, Marketing e Tecnologias de
Informação.
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Acesso a diploma de Pós-graduação
através da Formação Contínua
Sabia que pode obter um Diploma de Pós-Graduação
através de formação contínua?

COmo?

• Poderá obter Diploma de Pós-Graduação mediante a realização de acções de formação
contínua.
• Se realizar a totalidade das acções duma área for submetido ao processo de avaliação
das aprendizagens (com aproveitamento em todas as acções) poderá obter o Diploma
de Pós Graduação.
• Em qualquer caso, poderá frequentar acções dessas áreas sem ser com a finalidade de
obter Diploma de Pós-Graduação.

Quais as vantagens?

• Poderá obter Diploma de Pós-Graduação mediante a realização de acções de formação
contínua.
• Se realizar a totalidade das acções duma área for submetido ao processo de avaliação
das aprendizagens (com aproveitamento em todas as acções) poderá obter o Diploma
de Pós Graduação.
• Em qualquer caso, poderá frequentar acções dessas áreas sem ser com a finalidade de
obter Diploma de Pós-Graduação.

Quais as vantagens?

• Esta modalidade permite que aceda a uma especialização universitária com:
- Maior flexibilidade de tempo: não necessita de realizar toda a formação seguida
ou apenas num ano
- Maior flexibilidade de pagamento: este é realizado à medida da formação que vai
realizando
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Áreas de formação?

• Avaliação Psicológica 120h (15 ECTS)
- Avaliação Psicológica da Criança (32 h)
- Avaliação Psicológica do Adulto e do Idoso
- Avaliação Psicológica de Condutores (21 h)
- WISC III (15 h)
- Técnica Rorschach (24 h)

(24 h)

• Avaliação em Psicologia Forense 72h (8 ECTS)
- Avaliação em Psicologia Forense (18 h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
- Avaliação em Psicologia Forense em sede de Processo Cível (24 h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
- Avaliação em Psicologia Forense em sede de Processo Penal (28 h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
• Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco 66h (8 ECTS)
- Acolhimento de Emergência Crianças e Jovens em Risco (18 h)
- Intervenção Terapêutica e Educativa em Instituições de Acolhimento de Crianças
- Trabalho com Grupos em Instituições de Acolhimento de Crianças (15 h)
- Gestão e Liderança em Instituições de Acolhimento de Crianças (15 h)

(18 h)

• Neuropsicologia Clínica 150h (20 ECTS)
- Neuropsicologia Clínica do Adulto (60 h)
- Neuropsicologia Clínica do Idoso (30 h)
- Neuropsicologia Pediátrica (60 h)
• Orientação Escolar e Profissional 63h (8 ECTS)
- Orientação Escolar e Profissional (24 h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
- Técnicas de Avaliação e Intervenção em Orientação (21 h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
- Orientação e Aconselhamento de Carreira de Adultos (18 h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
• Expressões Criativas e Terapêuticas
- Introdução ao Psicodrama (42 h)
		

93h (10 ECTS)

Colaboração com a Sociedade Portuguesa de Psicodrama

- Introdução ao Sociodrama

		

(18 h)
Colaboração com a Sociedade Portuguesa de Psicodrama

- Mediações criativas, pedagógicas e terapêuticas

		

(15 h)

Colaboração com a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia

- Arte e jogos em terapia

		

(18 h)
Colaboração com a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia
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• Linguagem e Dificuldades de Aprendizagem 72h (8 ECTS)
- Linguagem (18 h)
- Linguagem escrita (18 h)
- Dislexia. Avaliação e intervenção (18 h)
- Discalculia. Avaliação e intervenção precoce (18 h)
• Promoção do Bem-Estar do Idoso 72h (8 ECTS)
- Cuidados na saúde do idoso (24 h)
- Envelhecimento activo. Responsabilidade e desafios
- Animação sócio-cultural com idosos (20 h)
- Arte-terapia com idosos. Criatividade no envelhecer

(12 h)
(15 h)

• Educação Sexual 70h (8 ECTS)
- Literacia Sexual (20h)
- Flexibilidade da Educação Sexual no Contexto Escolar
- Sexualidade na Infância e na Adolescência (18h)
- Sexualidade no Envelhecimento (12h)

(20h)

• Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários 66h (8 ECTS)
- Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários (20h)
- Intervenção na Mudança de Comportamento de Saúde (18h)
- Gestão da Doença Crónica (18h)
- Gestão de Projectos em Saúde (16h)
• Saúde Mental em Contexto Escolar 78h (8 ECTS)
- Promoção da Saúde Mental em Contexto Escolar (18h)
		 Acreditada pela OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses
- Impacto da Saúde Mental no Comportamento dos Jovens (20h)
- Factores de Risco e Protecção da Saúde Mental em Contexto Escolar (20h)
- Papel da Família, Comunidade, Amigos e Escola na Promoção da Saúde Mental

(20h)
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PÓS-Graduações
2021/2022
A Formação Ispa organiza toda a formação não conducente a grau académico:
pós-graduações, formação contínua e e-learning. Oferece oportunidades de
formação com diferentes tipologias e modalidades, para quem deseja conciliar trabalho
e vida pessoal com os seus projectos de desenvolvimento profissional e especialização.

PRESENCIAIS
NOVA EDIÇÃO

• Criminologia
2.ª EDIÇÃO

• Literacia em Saúde
NOVA EDIÇÃO

• Promoção do bem-estar animal
9.ª EDIÇÃO

• Psicogerontologia
NOVA EDIÇÃO

• Psicologia Forense
7.ª EDIÇÃO

• Terapia assistida por animais

ELEARNING
• Psicologia do desporto e da atividade física
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Informações:
T. 218 811 785/23
formacao@ispa.pt

Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa
info@ispa.pt | ispa.pt

ispa.pt
ispamedia
ispamedia

