Prof. Doutora Ângela Vila Real | 5T1E1 (Terça-Feira, 18.30-20.30)
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ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Unidade de Alcoologia
1
ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Unidade de Alcoologia

1
Espaço S – Cascais
1

Espaço S – Cascais

1
Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso

1

Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus- Clínica
Psiquiátrica de São José

1

ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Benfica

Funciona em regime de consultas externas, agendadas de acordo com as necessidades do utente,
havendo possibilidade de recorrer ao internamento, sempre que necessário.
A intervenção é realizada com uma equipa técnica multidisciplinar (médicos, psicólogos), que privilegia
uma abordagem sistémica da problemática integrada com uma intervenção individual. Articulam-se
várias estratégias terapêuticas, adequadas ao problema e à etapa de recuperação.
São disponibilizados aos pacientes e seus familiares assistirem a grupos de auto-ajuda, do tipo "12
Passos", nomeadamente Alcoólicos Anónimos (AA), Al-Anon.
Do projeto terapêutico pode fazer parte a desintoxicação física e um programa de prevenção da
recaída, podendo ser necessário recorrer ao internamento.
Serviço dedicado a jovens entre os 10 e os 30 anos residentes no Concelho de Cascais, com atividades
no âmbito de sexualidade, afetividade, crescimento, adolescência, estilos de vida, planeamento familiar.
Realiza atendimento de Serviço Clínico, de Serviço de Nutrição, de Serviço de Psicologia e de Serviço de
Psicologia da Gravidez e da Maternidade na Adolescência.

Orientada pela Visão de que estimular o Desenvolvimento Infantil, pela promoção da saúde, é um fator
crítico para o desenvolvimento humano, a Fundação proporciona (independentemente da condição
socioeconómica das famílias utentes) um modelo de vigilância de saúde assente nas melhores práticas
de prevenção da doença e promoção da saúde.
Pretende a prestação de cuidados diferenciados e humanizados, em saúde mental e psiquiatria, de
acordo com as melhores práticas clínicas, com qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e
sensibilidade do utente, numa visão humanista e integral da pessoa.
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
Principais atividades:
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
de saúde
•
Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.

1

UNL – FCT Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento
Secção de Apoio ao Aluno

O Gabinete possui atribuições no âmbito do Aconselhamento Vocacional e Psicológico aos estudantes.

Prof. Doutora Cláudia Carvalho| 5T16E1 (segunda-feira, 12h30 -14h30)
1
AEIPS
A AEIPS é uma IPSS que, desde 1987, promove a integração na comunidade das pessoas com
problemas de saúde mental, através de serviços e projetos nas áreas de:
– Formação profissional e apoio à inserção nas empresas
– Apoio a projetos educacionais nas escolas e universidades
– Grupos de ajuda mútua e defesa de direitos cívicos
1
– Apoio habitacional
AEIPS
– «Casas Primeiro» para pessoas sem-abrigo com doença mental
1
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
Principais atividades:
ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Alvalade
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
1
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados
e medidas de reabilitação
ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Alvalade
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
de saúde
•
Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.
1

1

1

ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Comunidade Terapêutica do
Restelo

Unidade de internamento de longa duração, onde são prestados cuidados a toxicodependentes que
necessitam de apoio psicoterapêutico e socioterapêutico.

Os Serviços de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa prestam cuidados à população
carenciada da cidade de Lisboa, quer na vertente preventiva, quer na vertente curativa e de
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa -Equipa de Psiquiatria e
reabilitação. A USSC Dr. Domingos Barreiro abrange as áreas de Beato, Marvila (zonas J, L e I), Olivais e
Adolescência da USSC Dr. Domingos Barreiro
Parque das Nações e, para além de outras valências, dispõem de uma Equipa de Psiquiatria e
Adolescência.
- observação
- avaliações psicológicas
- elaboração de relatórios clínicos
- acompanhamento de um caso clinico e respectivo modelo de intervenção
Domus Mater - Associação de Apoio ao Familiar e Doente
- participação em grupo terapêutico
com perturbação obsessivo-compulsiva
- participação em eventos psicoterapêuticos

1

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

Desde 1987 em Lisboa, a Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor desenvolve um
trabalho de humanização junta da mulher que se prostitui na rua. Este trabalho e desenvolvido através
de um Programa de Inclusão com a Mulher em Contexto de Prostituição de Rua. Posteriormente as
mulheres são encaminhadas para o Gabinete de Acompanhamento em Regime Ambulatório (GARA),
onde são disponibilizados de forma gratuita e livre os acompanhamentos sociais, psicológicos e
jurídicos, assegurando assim as necessidades prioritárias diagnosticadas.

Prof. Doutor António Gonzalez | 5T3E1 (segunda-feira, 13.30-15.30)
1
A Casa Qui - Associação de Solidariedade Social, Instituto Particular de Solidariedade Social (IPSS), foi
fundada em setembro de 2012 por iniciativa de um conjunto de três pessoas especializadas na área da
juventude e das questões da orientação sexual e identidade ou expressão de género.Com consciência
que a gestão da violência social e psicológica de que são alvo as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans
Casa Qui - Associação de Solidariedade Social
ou intersexo (LGBTI) é um dos fatores mais determinantes na sua saúde mental e no seu
desenvolvimento pessoal, a Casa Qui foi criada para procurar garantir que esta população recebe
respostas adequadas na área da saúde mental, da ação social e da educação, que lhes permitam uma
verdadeira igualdade de oportunidades.
1
Tem como missão melhorar o funcionamento de pessoas com incapacidades psiquiátricas de modo a
terem sucesso nos ambientes de sua escolha, com diminuição progressiva do apoio técnico de
manutenção.
Trabalha apenas com pessoas com doença mental grave e persistente (nomeadamente esquizofrenia e
G.I.R.A.
doença bipolar) dispondo de Unidades da Vida, Fóruns Sócio Ocupacionais que dão apoio e uma
Unidade de Apoio Domiciliário no Âmbito da Saúde Mental.
1
Nupic - Núcleo de Psicologia e Intervenção Comunitária *
O NUPIC - Núcleo de Psicologia e Intervenção Comunitária é uma associação sem fins lucrativos, que
tem por objectivo a prestação de Serviços de Solidariedade Social, nomeadamente, pela intervenção
junto das comunidades e grupos em situação de discriminação, vulnerabilidade e exclusão social.
Ao nível da intervenção terapêutica, que funciona através de consultas privadas pagas consoante os
rendimentos familiares, o trabalho é desenvolvido por uma equipa multidisciplinar - com as valências
de Psicologia Clínica e Educacional, Neuropsicologia, Terapia Familiar e de Casal, Terapia da Fala e
Psicomotricidade.
Ao nível da intervenção comunitária, os objetivos do NUPIC passam pela realização de diagnósticos
psicossociais; encaminhamento para parceiros e outras instituições; desenvolvimento de trabalho
psicossocial e comunitário tendo em conta os contextos familiares e sociais e aprofundamento do
trabalho com escolas.
1
Associação Casa Estrela do Mar
Centro terapêutico multi-sistémico para adolescentes com perturbações psicológicas de gravidade
moderada e o acompanhamento das respectivas famílias e tem como objectivos principais a promoção
da saúde, prevenção da doença e a inclusão social.
1
HPP Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
Área clínica, que através de métodos de avaliação, observação e psicoterapêuticos, tem como
objetivos a prevenção, manutenção e promoção da saúde mental, dirigida a quadros psicopatológicos
e/ou recorrentes de quadro físicos, com a finalidade de otimizar competências mentais ou
1
HPP Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
comportamentais.
A missão da ABRAÇO é promover a qualidade de vida da pessoa infetada e contribuir para a
erradicação do VIH/SIDA através de:
Abraço
1
Prestação de apoio a pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/SIDA; Investigação, (in)formação e
prevenção; Luta contra o estigma e discriminação e defesa dos direitos

Prof. Doutor Csongor Juhos | 5T4E1 (Quarta-Feira, 11.30 – 13.30)
1
ILGA*

1

ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Sete Rios

1

ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Sete Rios

1

ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - ACES Lisboa Ocidental e
Oeiras - USF Ajuda e a USF Descobertas

1
ACES Loures/Odivelas - URAP - C.S.ODIVELAS - Póvoa de
Santo Adrião

ACES Cascais - Centro de Saúde da Parede
1

APAV - Odivelas
1

Depart. Instalações e Equipamentos - Equipa de Prevenção
do CRI de Lisboa Ocidental - Eixo Oeiras-Cascais , Bairro da
Lage (Oeiras)
* Com entrevista. Início em Janeiro.

A Associação ILGA Portugal tem por principal objetivo a integração social da população lésbica, gay,
bissexual, trans e intersexo (LGBTI) em Portugal através de um programa alargado de apoio no âmbito
social que garanta a melhoria da sua qualidade de vida; através da luta contra a discriminação em
função da orientação sexual, da identidade de género e características sexuais; e através da promoção
da cidadania, dos Direitos Humanos e da igualdade de género.
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
Principais atividades:
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
de saúde
 Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.
A intervenção na APAV centra-se na escuta, aconselhamento e apoio, prestando informação e
aconselhamento sobre os direitos.
Esclarece e acompanha no relacionamento com as autoridades policiais e judiciárias, orientando e
ajudando nas diligências a tomar.
Apoia a vítima e seus familiares a superar o sofrimento da vitimação.
Apoia e encaminha para aos apoios sociais existentes. Prestamos apoio emocional, jurídico, psicológico
e social a quem é vítima de crime e a seus familiares, desenvolvendo um processo de apoio qualificado.
Os estágios têm uma grande componente de atendimento telefónico e tratamento de dados.
A Equipa de Prevenção do CRI de Lisboa Ocidental desenvolve, em toda a sua área de abrangência, um
projeto de prevenção universal - componente ambiental, através do qual implementa linhas
orientadoras para lidar com situações relacionadas com o uso de substâncias psicoativas (SPA) em
contexto escolar. No âmbito deste projeto realiza-se a formação a professores com responsabilidades
de coordenação e da área da saúde e constrói-se um Guião de procedimentos que é divulgado a todos
os agentes socioeducativos e aos pais/ encarregados de educação e alunos.

Prof. Doutor Daniel Sousa | 5T5E1 (quinta-Feira, 14.00 – 16.00)
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A AJU tem como principal objetivo desenvolver ações e projetos através de um trabalho de
proximidade, que contribuam ativamente para a promoção integral da pessoa humana e da família,
AJU - Fundação AJU-Jerónimo Usera (Gabinete De Psicologia) atendendo em especial aos mais desfavorecidos e marginalizados da Comunidade. Presta um serviço
especializado na área da Psicologia - avaliação e apoio psicológico para todas as idades, seguindo a
abordagem Existencial.
HPP Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
Área clínica, que através de métodos de avaliação, observação e psicoterapêuticos, tem como
objetivos a prevenção, manutenção e promoção da saúde mental, dirigida a quadros psicopatológicos
e/ou recorrentes de quadro físicos, com a finalidade de otimizar competências mentais ou
HPP Hospital de Cascais Dr. José de Almeida
comportamentais.
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Serviço de Psiquiatria e A intervenção psicológica em ambulatório traduz-se no ensino e no treino em avaliação,
Saúde Mental da Infância e Adolescência, do Departamento psicodiagnóstico e acompanhamento psicológico, enquadrados num modelo integrativo. Este trabalho
de Pediatria (HPV)*
é efetuado numa perspetiva multidisciplinar, que contempla diferentes profissionais de saúde
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Serviço de Psiquiatria e (enfermagem, pediatria, pedopsiquiatria, psicologia, psiquiatria e serviço social). No serviço de
Saúde Mental da Infância e Adolescência, do Departamento urgência pediátrica, o estagiário contactará com a equipa fixa no trabalho a desenvolver ao nível da
estabilização e contenção da sintomatologia psicológica do doente pediátrico. A par do trabalho
de Pediatria (HPV)*
assistencial clínico, o estagiário beneficiará em estar integrado em todas as sessões clínicas e de
formação do Departamento, para além de poder integrar projetos de investigação a desenvolver na
Unidade.
O Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica disponibiliza um serviço de
acompanhamento psicológico. Este serviço da JFSDB proporciona atendimento, avaliação,
Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Benfica
acompanhamento psicológico e psicoterapia, efetuando ainda o acompanhamento dos respetivos
encaminhamentos sempre que a avaliação primária assim o exigir.
Instituto Superior Técnico- Núcleo de Apoio Médico e
O Gabinete possui atribuições no âmbito do Aconselhamento Vocacional e Psicológico aos estudantes.
Psicológico
UNL - FCT Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento O Gabinete possui atribuições no âmbito do Aconselhamento Vocacional e Psicológico aos estudantes.
Secção de Apoio ao Aluno (Caparica) - GAPA

* com entrevista

Prof. Doutor Luís Delgado | 5T8E1 (terça-feira, 15.30-17.30)
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Ajuda De Mãe

1

Ajuda De Mãe

1
Ajuda De Mãe

1

Santa Casa da Misericórdia de Sintra- Departamento de
Infância e Gabinete de Psicologia

1

1

Santa Casa da Misericórdia de Sintra- Departamento de
Infância e Gabinete de Psicologia
Instituto de Apoio à Criança - S.O.S. Criança

1

Instituto de Apoio à Criança - S.O.S. Criança

1

Instituto de Apoio à Criança - S.O.S. Criança

De modo a promover o bem-estar físico, emocional e social das grávidas com vista uma maternidade
plena os principais objetivos da Instituição passam por:
•
Informar, encaminhar e acolher grávidas;
•
Informar na área da gravidez, sexualidade e planeamento familiar;
•
Formar as mães para a concretização de uma maternidade plena, que contribua para um
desenvolvimento saudável dos seus filhos;
•
Promover a qualificação escolar das mães, de modo a que adquiram pelo menos a
escolaridade obrigatória;
•
Promover a reinserção social e profissional das mães, tornando possível e mais qualificada a
sua entrada no mercado de trabalho e a sua reinserção na sociedade;
•
Apoiar a família.
Disponibiliza serviços de apoio psicológico individual e psicoterapia (à criança, adolescente e adulto);
psicoterapias grupais e/ou constituição de grupos terapêuticos; psicodiagnóstico (como esclarecimento
de situações de insucesso escolar, alterações comportamentais, pedidos de reforma antecipada,
complemento de diagnóstico psiquiátrico, entre outras); aconselhamento parental, intervenção
precoce e avaliação de desenvolvimento. Na população idosa é realizado o diagnóstico precoce de
processos demenciais, bem como acompanhamento psicológico em situações de alteração de humor
(depressão e ansiedade).
O Instituto de Apoio à Criança criou o SOS-Criança, como serviço anónimo e confidencial, de apoio às
Crianças, Jovens, Famílias, Profissionais e Comunidade.
Os seus objetivos são:
•
Informar e/ou Orientar - Esclarecer e/ou orientar o utente com o objetivo de o munir de
conhecimentos suficientes para que possa fazer as suas escolhas e opções.
•
Apoiar - A partir de criação de uma relação baseada na compreensão e na humanização,
pretende-se incrementar auto confiança e auto-estima, estimulando as capacidades de reação do
utente e mobilizando-o para mudar a sua situação.
•
Acompanhar - O Acompanhamento das situações junto das entidades competentes visa aferir
o ponto da situação em que a mesma se encontra, promovendo um trabalho de parceria
multidisciplinar.
•
Encaminhar - O Encaminhamento consiste no registo de dados e no contacto telefónico
(escrito ou personalizado), com as instituições que, na comunidade, analisam o problema apresentado
e, intervêm na identificação da resposta adequada.
•
Refletir - Ajudar a pensar sobre os problemas apresentados, no sentido de se contribuir para a
procura de respostas cuja compreensão das mesmas possa contribuir para minorar o problema.
•
Reavaliar - A Reavaliação das situações-problema, consiste numa análise posterior do
encaminhamento efetuado, de modo a não se trabalharem só as respostas, mas igualmente avaliar o

processo de encaminhamento, possibilitando corrigir metodologias e melhorar a eficácia e a qualidade
da nossa intervenção.
•
Mediar - Estabelecer pontos de diálogo entre pessoas, pessoas e instituições e entre
instituições, no sentido de potenciar a eficácia da resposta.

Prof. Doutor Luís Delgado | 5T2E1 (quinta-feira, 18.30-20.30)
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O Companheiro, tem como objectivo a inclusão psico-socio-profissional da pessoa reclusa, ex-reclusa e
suas famílias. Muitas das pessoas que procuram O COMPANHEIRO, encontram-se em situações de
ruptura familiar, laboral, comunitária e afectiva, parte das vezes, associado a problemas clínicos, de
extrema pobreza e elevada marginalização. Face a esta realidade, a equipa de Intervenção Psicossocial,
procura assumir uma ação reabilitadora e preventiva.
O Companheiro*

1

APAV – Odivelas

1
APAV Lisboa

1

ACES Sintra - Centro de Saúde Algueirão, Mem-Martins

Objectivos:
Capacitar e motivar as pessoas na gerência de processos de mudança comportamental;
Implementar atividades ocupacionais e laborais, promovendo a integração, através do contacto direto
com o mercado de trabalho, fomentando a autonomia pessoal e laboral;
Promover e desenvolver sistemas de atualização de competências;
Disponibilizar os recursos que permitem as pessoas gerir com maior eficácia as adversidades que
sentem ao nível da subsistência (e.g., alimentação, residência, higiene, saúde, educação e
empregabilidade).
A intervenção na APAV centra-se na escuta, aconselhamento e apoio, prestando informação e
aconselhamento sobre os direitos.
Esclarece e acompanha no relacionamento com as autoridades policiais e judiciárias, orientando e
ajudando nas diligências a tomar.
Apoia a vítima e seus familiares a superar o sofrimento da vitimação.
Apoia e encaminha para aos apoios sociais existentes. Prestamos apoio emocional, jurídico, psicológico
e social a quem é vítima de crime e a seus familiares, desenvolvendo um processo de apoio qualificado.
Os estágios têm uma grande componente de atendimento telefónico e tratamento de dados.
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
Principais atividades:
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
de saúde
Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.

1

Associação dos Deficientes das Forças Armadas

1

1

Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus- Casa de
Saúde da Idanha
Santa Casa da Misericórdia da Amadora

1

Santa Casa da Misericórdia da Amadora

*com entrevista

Serviço de Psicologia especialmente criado para corresponder às necessidades específicas dos
Deficientes das Forças Armadas, particularmente Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD).
É estabelecimento de saúde com intervenção especializada em saúde, sobretudo em saúde mental e
psiquiatria, inserido na comunidade, em contínua evolução no sentido de uma adequação sistemática
e progressiva às necessidades da população em cada momento, enquadrando na assistência prestada,
os aspetos médicos e sociais que englobam a dimensão física, psíquica, social e espiritual da pessoa
doente.
Área de intervenção junto da População Sénior e Área da Saúde, nomeadamente, Estruturas
Residenciais para Idosos; Unidade de Cuidados Continuados e Serviços de Apoio Domiciliário

Prof. Doutor José Abreu Afonso| 5T7E1 (quinta-feira, 10.30-12.30)
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Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Hospital de Sant' Ana

1

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca - Amadora/Sintra
Equipas Comunitárias de Psiquiatria

1

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca - Amadora/Sintra
Equipas Comunitárias de Psiquiatria

1
Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca - Amadora/Sintra
Equipas Comunitárias de Psiquiatria
1
1

Hospital das Forças Armadas - Pólo Lisboa
Movimento de Defesa da Vida

1

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE -Hospital Santa Maria –
Consulta da Adolescência

Consulta de Psicologia Clínica do Hospital de Sant'Ana é dirigida a todas as pessoas que necessitem de
uma ajuda psicológica para situações relacionadas com perturbações de ansiedade, momentos
depressivos e/ou outas situações que provoquem no doente, mal-estar psicológico e/ou incapacidade
de resposta adequada às situações.
Os principais objetivos deste serviço são o alívio da dor psíquica e o reforço das defesas psicológicas.
Através da análise e compreensão de comportamentos, pensamentos e emoções, pretendemos ajudálo a lidar com os seus problemas e a restabelecer o seu equilíbrio psicológico.
O Serviço de Psiquiatria do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE tem como Missão assegurar 1)
a promoção da saúde mental; 2) a prevenção e o tratamento das doenças mentais; e 3) a reabilitação e
a reinserção social das pessoas com problemas de saúde mental na área populacional abrangendo todo
o Concelho da Amadora e as freguesias de Queluz, Massamá, Belas e Casal de Cambra do Concelho de
Sintra (350.000 habitantes).
O Serviço de Psiquiatria faz parte integrante do hospital geral e é constituído por quatro Unidades
Funcionais.
No espaço físico do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE funcionam as Unidades de
Internamento de Doentes Agudos, Hospital de Dia e Psiquiatria de Ligação. A Unidade Funcional
Comunitária funciona na comunidade.
Áreas de Intervenção »Psicologia Clínica
O Gabinete de Psicologia procura dar resposta aos pedidos de apoio psicológico recebidos pelo MDV.
Este gabinete dedica-se à promoção do bem-estar de cada paciente através do apoio psicoterapêutico
direcionado as problemáticas e as necessidades específicas de cada um. É realizado acompanhamento
psicoterapêutico de crianças, jovens e adultos.
A intervenção psicológica em ambulatório traduz-se no ensino e no treino em avaliação,
psicodiagnóstico e acompanhamento psicológico, enquadrados num modelo integrativo. Este trabalho
é efectuado numa perspectiva multidisciplinar, que contempla diferentes profissionais de saúde
(enfermagem, pediatria, pedopsiquiatria, psicologia, psiquiatria e serviço social). No serviço de
urgência pediátrica, o estagiário contactará com a equipa fixa no trabalho a desenvolver ao nível da
estabilização e contenção da sintomatologia psicológica do doente pediátrico. A par do trabalho
assistencial clínico, o estagiário beneficiará em estar integrado em todas as sessões clínicas e de
formação do Departamento, para além de poder integrar projetos de investigação a desenvolver na
Unidade.

Prof. Doutora Maria Emília Marques | 5T10E1 (terça-feira, 10.30-12.30)
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APAV - Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de
Discriminação de Lisboa
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APAV - Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de
Discriminação de Lisboa
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JRS Portugal - Serviço Jesuíta aos Refugiados - Associação
Humanitária
JRS Portugal - Serviço Jesuíta aos Refugiados - Associação
Humanitária

1

1

ARSLVT - Unidade de Desabituação – Centro das Taipas

1

ARSLVT - Unidade de Desabituação – Centro das Taipas

1
1

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade W mais

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade W mais

A Rede de Apoio a Vítimas Migrantes e de Discriminação é uma sub-rede especializada da APAV
dedicada ao apoio a pessoas de nacionalidade não portuguesa - imigrantes, refugiados ou que se
encontrem em Portugal temporariamente por outros motivos - que tenham sido vítimas de qualquer
tipo de crime. É ainda especializada na intervenção em alguns tipos de crime, independentemente da
nacionalidade da vítima, nomeadamente: tráfico de pessoas, mutilação genital feminina, casamento
forçado, crimes de ódio e discriminação, bem como nas situações de discriminação enquanto
contraordenação.
O JRS foi criado em 1992, e desde então, a atuação junto dos utentes tem-se desenvolvido nas
seguintes áreas: apoio social, apoio psicológico, apoio médico e medicamentoso, apoio jurídico,
encaminhamento e apoio à integração profissional, alojamento de imigrantes sem-abrigo, em situação
de particular vulnerabilidade social (Centro Pedro Arrupe), acompanhamento a imigrantes detidos
(Unidade Habitacional de Santo António), Cursos de Língua Portuguesa e ações de formação, entre
outras.
O JRS – Portugal é ainda responsável pelo Secretariado Técnico da Plataforma de Apoio aos Refugiados
(PAR) e pela gestão e acompanhamento técnico do Centro de Acolhimento de Refugiados (CATR) da
Câmara Municipal de Lisboa.
Centro multidisciplinar com funções na área das dependências patológicas.
Atualmente a intervenção é quase todo dedicada à dependência de substâncias, tanto ilícitas como
lícitas. Para além da tradicional vertente do Tratamento estão também ativos nas áreas da Reinserção,
da Prevenção e da Redução de Riscos e Minimização de Danos. Nestas o trabalho desenrola-se, regra
geral, em associação com outras estruturas e recursos sociais já existentes no terreno.
Unidade de Saúde da SCML que oferece um conjunto de respostas de Saúde aos jovens, dos 12 aos 24
anos, residentes na cidade de Lisboa, dos equipamentos da Santa Casa ou que sejam população-alvo
da intervenção da Instituição. As consultas e a participação em grupos e sessões são gratuitas e
confidenciais.
Valências disponíveis:
•
Saúde dos Adolescentes
•
Ginecologia e Planeamento Familiar
•
Saúde Materna
•
Psicologia

Prof. Doutora Maria Gouveia Pereira | 5T15E1 (quinta-feira, 14.30-16.30)
1
CPCJ Oeiras
Atividades desenvolvidas pelas CPCJ's:
•
Desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a
criança e jovem, nomeadamente:
•
Informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para os apoiar
sempre que estes conheçam especiais dificuldades;
•
Promover ações e colaborar com as entidades competentes tendo em vista a detecção dos
factos e situações que afetem os direitos e interesses da criança e do jovem;
•
Colaborar com as entidades competentes no estudo e elaboração de projetos inovadores no
domínio da prevenção primária dos fatores de risco, bem como na constituição e funcionamento de
uma rede de respostas sociais adequadas.
1
ACES Sintra - Centro de Saúde de Sintra
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
Principais atividades:
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
1
ACES Sintra - UCSP Rio de Mouro
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
1
ACES Sintra - UCSP Agualva – Cacém
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
de saúde
•
Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.
1
Associação de Tratamento das Toxicodependências (I.P.S.S.) O Farol, situado em Sintra, está integrado na Associação para o Tratamento das Toxicodependências
- Comunidade Terapêutica O Farol
(ATT), uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) constituída em 1991. Pretende a
melhoria da saúde e do bem-estar com base no desenvolvimento de uma vida livre de álcool e de
drogas através de:
 Contribuir para que os pacientes alcancem um estado livre de álcool e de drogas e para a
manutenção desse padrão de vida.
 Acelerar o processo de abstinência.
 Contribuir para o desenvolvimento de um processo de mudanças pessoais necessário à
manutenção de uma vida livre de álcool e de drogas.
 Em cada paciente, desenvolver uma compreensão básica sobre a sua condição de dependente e
sobre o que é necessário para garantir, manter e melhorar a saúde e o bem estar geral.
 Gerar e gerir a motivação necessária para uma mudança positiva e inspirar esperança.
 Ajudar os pacientes a identificar, enfrentar e resolver resistência à mudança e a concretizar os






objetivos de tratamento acordados.
Assegurar que os pacientes saiam após ter completado as diferentes fases do tratamento para o
qual foram admitidos.
Assegurar que, antes da alta, sejam feitas as recomendações adequadas às entidades responsáveis
pela sequência do processo.
Apoios à família durante e depois do tratamento.
Grupo de apoio semanal até seis meses após tratamento.

Prof. Doutora Maria Gouveia Pereira | 5T11E1 (quinta-feira, 09.30-11.30)
1
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa
Tem como objectivos principais, do ponto de vista científico, o estudo do suicídio, da tentativa de
Maria | Núcleo de Estudos do Suicídio
suicídio e dos comportamentos para-suicidas na adolescência, numa tripla perspectiva - individual,
familiar e social - tendo em vista a divulgação, a formação e a prevenção do suicídio adolescente.
1
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa
O NES visa também, primordialmente, receber e acompanhar, através de terapêuticas adequadas,
Maria | Núcleo de Estudos do Suicídio
jovens em risco de suicídio ou com forte ideação suicida.
1
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Sete Rios
Principais atividades:
1
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
ARSLVT Lisboa e Vale do Tejo - Centro de Saúde Sete Rios
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
1
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras - Centro de Saúde de Algés
de saúde
•
Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.

Prof. Doutor Pedro Aleixo | 5T12E1 (terça-feira, 12.00-14.00)
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Centro Social e Paroquial de São Mamede

1
1
1
1
1
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Hospital Garcia de Orta - Pedopsiquiatria
Hospital Garcia de Orta - Pedopsiquiatria
Hospital Garcia de Orta - Serviço Psiquiatria
Junta de Freguesia de São Domingos de Rana - Serviço de
Psicologia
Junta de Freguesia de São Domingos de Rana - Serviço de
Psicologia

Tem como objetivo: Promover o desenvolvimento integral das pessoas, preferencialmente das mais
carenciadas, respeitando a sua dignidade e fomentando a sua qualidade de vida.
Destaca-se o projeto "Gerações" - Psicologia para todos, trata-se de um serviço integrado no Centro
Social e Paroquial de São Mamede, composto por uma Psicóloga Clínica que presta apoio psicológico e
psicossocial a crianças da Creche, idosos que integram o Centro de Dia e o Serviço de Apoio
Domiciliário, bem como às respetivas famílias. Intervém com o intuito de melhorar a saúde mental dos
utentes do Centro, respeitando inteiramente os seus direitos e ajudando assim a construir uma
sociedade mais ativa e mais sã.
Tem por missão prestar assistência psiquiátrica e de saúde mental aos doentes que tenham idade
superior a 16 anos, dos concelhos de Almada, Seixal.

Serviço de Psicologia da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana atua nas vertentes de:
Psicologia do Tráfego
Psicologia Clínica na Escola
Psicologia Comunitária e Rede Social
Crianças e jovens em risco com idades entre os 3 e 19 anos e famílias. Grupos competências sociais,
Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais - Projeto Desafios avaliação psicológica, apoio psicológico. Avaliação e acompanhamento de grupo de competências
sociais; entrega semanal de relatórios de consulta; reuniões semanais e mensais de balanço global.

Prof. Doutor Eduardo Sá | 5T6E1 (quinta-feira, 16h30 – 18h30)
1

Nuclisol

1

Associação Popular de Apoio à Criança

1
Hospital Cuf Descobertas - Unidade de
Neurodesenvolvimento

1

Associação Sol

A NucliSol Jean Piaget é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) que tem como
principais objetivos a criação e organização de centros, creches, escolas e jardins de infância, centros
de acolhimento e acompanhamento de crianças e adultos marginalizados, deficientes ou em situação
de risco, centros de apoio a famílias económica e socialmente carenciadas, centros de proteção e
acompanhamento de idosos, inválidos e indivíduos sem capacidade para o trabalho, centros de apoio e
proteção na saúde preventiva e curativa.
Entre as diversas atividades mantidas destaca-se a prestação de cuidados, educação e formação,
ensino vocacional, profissional e ainda a colaboração com outras entidades sociais que prosseguem
objetivos idênticos.
- Avaliação e acompanhamento psicológico de crianças e jovens (até aos 14 anos);
- Realização de reuniões com pais e restantes agentes educativos (educadores, auxiliares e outros
elementos da comunidade educativa);
- Realização de Ações de Formação destinadas aos vários intervenientes da comunidade educativa
(pais, educadores, auxiliares e colaboradores);
- Aplicação de Programas de Desenvolvimento de Competências Sócio-Emocionais destinados a grupos
de crianças;
- Colaboração nas iniciativas e atividades psicopedagógicas a desenvolver na Instituição;
Equipa multidisciplinar dedicada às dificuldades de aprendizagem e às perturbações do
desenvolvimento e do comportamento das crianças e adolescentes. Pretende apoiar as crianças a
alcançar o seu máximo potencial de desenvolvimento e bem-estar físico, mental e social na sua família,
na escola e na comunidade valorizando a individualidade de cada criança e da sua família,
independentemente do diagnóstico, no sentido de definir estratégias que promovam uma melhor
evolução, tendo em conta as suas áreas mais fortes.
O âmbito de intervenção da Associação SOL assenta nos seguintes parâmetros sendo gratuitos todos
os serviços prestados pela Associação SOL:
- Elaboração e desenvolvimento de projetos de vida para as crianças infectadas e afectadas pelo vírus
da sida e órfãos da sida.
- Acompanhamento psicossocial visando a integração escolar e social.
- Acompanhamento e encaminhamento hospitalar
- Acompanhamento e encaminhamento escolar das crianças visando a sua integração escolar e social.
- Integração profissional de Mães e Pais infectados pelo vírus da Sida na Associação SOL.
- Encaminhamento profissional de Mães e Pais infectados para outros locais.
- Realização de acções de sensibilização/ informação em escolas, universidades, paróquias, etc. Estas
acções de formação não são somente ministradas a alunos, mas também a professores, pessoal
auxiliar e na própria comunidade, etc.
- Realização de campanhas com vista a informar a população sobre a problemática da sida.

1

Centro Doutor João dos Santos | Casa da Praia IPSS

1
CADIN
1

Câmara Municipal de Cascais - “Da Escola para a
Comunidade”, Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de
Azevedo

1
Telépsia

- Recrutamento e formação de voluntários visando a participação activa da sociedade civil na luta
contra a Sida.
- Organização e participação em eventos com o objectivo de divulgar o trabalho da Associação e
angariar fundos.
- Acompanhamento às grávidas
•
Prestar apoio sócio-médico-educativo especializado direto a crianças que já se encontram ou
se encaminham para situações de evidente risco e desvantagem social, por razões de ordem escolar,
familiar ou pessoal.
•
Promover estratégias de intervenção precoce, a nível de jardim infantil, da escola e da família,
procurando ir ao encontro das dificuldades das crianças, tanto no aprender na escola como no viver
com os outros, prevenindo desajustamentos futuros mais graves.
•
Aperfeiçoar, no trabalho concreto com as crianças, as metodologias de observação e
diagnóstico das suas dificuldades, para um levantamento mais completo das suas necessidades
especiais, promovendo de modo mais eficaz a solução para os seus impasses evolutivos.
•
Prosseguir na investigação das múltiplas vertentes dos atrasos de desenvolvimento e das
inadaptações pessoais, familiares, sociais e escolares, e nos modos mais adequados de nelas intervir,
assim alargando e aprofundando as ideias do Doutor João dos Santos.
•
Promover e colaborar em ações formativas para técnicos de educação, de serviço social e de
saúde, nomeadamente através de estágios na Casa da Praia, assegurando, assim, a transmissão da sua
experiência específica, nas respostas a dar às necessidades das crianças imaturas e desajustadas.
O CADIn – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil é uma instituição particular de solidariedade
social de apoio às crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento e suas famílias, nas diversas
vertentes da assistência clínica, reabilitação, investigação científica.
O projeto abrange dois eixos de intervenção: uma intervenção direcionada ao apoio social e outra ao
apoio terapêutico (psicologia clínica); decorre durante todo o ano letivo (setembro/julho). Tem como
população-alvo famílias e alunos que frequentem o Agrupamento Frei Gonçalo de Azevedo
e sejam sinalizadas via Direção, Serviço de Psicologia e Orientação ou Diretor de Turma.
Identifica, sinaliza, avalia e acompanha situações com necessidade de intervenção terapêutica; garante
o acompanhamento social às crianças/famílias com possibilidade de integração noutros projetos;
fomenta uma intervenção articulada entre AEFGA, crianças, famílias; colabora e participa na equipa
multidisciplinar do respetivo Agrupamento.
Objetivos: Diminuir o número de alunos com problemas de saúde mental; Garantir acompanhamento
integrado (alunos, famílias, docentes).
Realiza atividade de assessoria junto de escolas de todos os graus de ensino, sob as formas de
aconselhamento e avaliação dos fatores cognitivos e da maturidade. Tem vindo a alargar as áreas de
atuação, oferecendo atualmente serviços nas vertentes: Psicologia Clínica/Psicoterapia – Orientação
Escolar e Profissional– Ensino Especial e Apoios Educativos.

Prof. Doutora Antónia Carreiras | 5T9E1 (terça-feira, 12.00-14.00)
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APAV – Lisboa

1
APAV - Lisboa
1

ARSLVT - Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa I
- Lisboa Norte – UCSP Lumiar

1

1

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa
Maria | Unidade de Neurodesenvolvimento Serviço de
Pediatria
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa
Maria | Unidade de Neurodesenvolvimento Serviço de
Pediatria

1

1

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE -Hospital Santa Maria –
Consulta da Adolescência
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto

A intervenção na APAV centra-se na escuta, aconselhamento e apoio, prestando informação e
aconselhamento sobre os direitos.
Esclarece e acompanha no relacionamento com as autoridades policiais e judiciárias, orientando e
ajudando nas diligências a tomar.
Apoia a vítima e seus familiares a superar o sofrimento da vitimação.
Apoia e encaminha para aos apoios sociais existentes. Prestamos apoio emocional, jurídico, psicológico
e social a quem é vítima de crime e a seus familiares, desenvolvendo um processo de apoio qualificado.
Os estágios têm uma grande componente de atendimento telefónico e tratamento de dados.
Objetivo: Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população.
Principais atividades:
•
Contribuição para programas de promoção da saúde e de prevenção das doenças, em especial
aquelas nas quais o comportamento está implicado
•
Adesão a exames de saúde e rastreios, em diferentes fases do ciclo vital
•
Processos de confronto e adaptação à doença (física e mental) e à incapacidade
•
Stress induzido pelo confronto com procedimentos médicos de diagnóstico e/ou tratamento
•
Problemas de adesão a tratamentos médicos, regimes alimentares, desenvolvimento de autocuidados e medidas de reabilitação
•
Desenvolvimento da informação relacionada com a saúde e processos de comunicação em
contextos de saúde
•
Comportamentos de procura de cuidados de saúde e determinantes da utilização dos serviços
de saúde
•
Qualidade dos cuidados de saúde e humanização dos serviços.
A intervenção psicológica em ambulatório traduz-se no ensino e no treino em avaliação,
psicodiagnóstico e acompanhamento psicológico, enquadrados num modelo integrativo. Este trabalho
é efectuado numa perspectiva multidisciplinar, que contempla diferentes profissionais de saúde
(enfermagem, pediatria, pedopsiquiatria, psicologia, psiquiatria e serviço social). No serviço de
urgência pediátrica, o estagiário contactará com a equipa fixa no trabalho a desenvolver ao nível da
estabilização e contenção da sintomatologia psicológica do doente pediátrico. A par do trabalho
assistencial clínico, o estagiário beneficiará em estar integrado em todas as sessões clínicas e de
formação do Departamento, para além de poder integrar projetos de investigação a desenvolver na
Unidade.
O IOGP é prestar serviços de saúde de qualidade, no âmbito da Oftalmologia, designadamente através
do desenvolvimento de técnicas diferenciadas centradas na patologia ocular e visual, constituindo-se
como uma referência técnica e científica nos cuidados prestados e nos domínios da formação pré e
pós-graduada e na investigação, promovendo a motivação dos profissionais, adequando os recursos

disponíveis às necessidades da comunidade e cumprindo o Programa Nacional para a Saúde da Visão
na sua área de intervenção.

Prof. Doutora Luísa Mascoli| 5T14E1 (terça-feira, 18.30-20.30)
1

DGRSP - Direção de Serviços de Justiça Juvenil (DSJJ)
1
DGRSP - Equipa Lisboa Penal 4
1
DGRSP - Equipa Lisboa 1

a) Conceber, implementar e acompanhar a execução das orientações relativas aos instrumentos e às
metodologias de assessoria técnica aos tribunais;
b) Apoiar, supervisionar e acompanhar a atividade desenvolvida pelas equipas no âmbito do processo
tutelar educativo;
c) Conceber, implementar e acompanhar a execução de orientações e das metodologias adequadas à
planificação, execução e supervisão de medidas na comunidade e em centro educativo;
d) Desenvolver na área dos jovens, concebendo e criando condições de aplicação, metodologias de
avaliação e gestão do risco, e metodologias de acompanhamento individual, privilegiando o recurso a
projetos com financiamento comunitário;
e) Assegurar a colocação de jovens nos centros educativos e supervisionar e acompanhar o
funcionamento destes;
f) Colaborar na definição dos modelos de segurança a adotar nos centros educativos;
As Equipas de Reinserção Social asseguram, nas respetivas áreas territoriais de competência (Cascais),
a assessoria técnica aos tribunais na fase de apoio à tomada de decisão judicial e na execução de penas
e medidas na comunidade, em processos penais e tutelares educativos.
As Equipas de Reinserção Social asseguram, nas respetivas áreas territoriais de competência (Caxias), a
assessoria técnica aos tribunais na fase de apoio à tomada de decisão judicial e na execução de penas e
medidas na comunidade, em processos penais e tutelares educativos.

