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EDITORIAL
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DIA ABERTO
Realizou-se no passado dia 16 de março o primeiro Dia Aberto APPsyCI.
Contámos com um programa com 6 mesas-redondas de temas diversificados, com a
participação ativa de 32 membros e colaboradores APPsyCI e uma vasta plateia de
investigadores, alunos de mestrado e doutoramento. Foi um espaço de partilha de
conhecimento e da investigação em curso na nossa Unidade de Investigação.
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DIA ABERTO
Maria Emília Marques
O trabalho que desenvolvo é no âmbito de uma atividade iniciada em 2009, que deu lugar ao
CEC. Começámos com um grupo de reflexão, que foi flutuando na sua composição. Nesta
altura somos 14, predominantemente psicólogos clínicos, mas também antropólogos e
sociólogos da educação. Contamos com consultores nas áreas da educação, mediação
cultural, análise do pedido e teoria da mudança. Ao longo deste tempo o grupo foi-se
construindo. Aquilo que são as nossas conceções hoje, muito pouco têm a ver com aquilo que
eram, porque a experiência acumulada e a reflexão trouxeram-nos um conhecimento que é
abissalmente diferente. A investigação é criação, é formação, é constituição de ideias novas,
constitutivas da nossa própria identidade sempre em transformação. A Investigação que
fazemos tem como lema central o impacto social. Até agora temos trabalhado sempre em
duas linhas que se alimentam reciprocamente: da clínica, psicanalítica, para a investigação e
da investigação para a clínica. Trata-se de uma investigação concordante, coerente e
convergente submetida ao paradigma da intersubjetividade. Fazemos uma investigação
orientada pela coparticipação e a cocriação.

(...) investigação é criação, é formação, é constituição de ideias novas,
constitutivas da nossa própria identidade sempre em transformação.
Temos trabalhado com populações migrantes de todos os cantos do mundo, refugiados,
requerentes de asilo e menores não acompanhados, com projetos temos 3 FAMI, a OIM e a
MSF.
No âmbito da OIM, atendemos as pessoas que pedem retorno voluntário aos países de origem,
mas trabalhamos também com a equipa, para os capacitar no sentido de fazerem o
acompanhamento destes casos, para poderem tomar um maior conhecimento e consciência
das dificuldades das pessoas, daquilo que lhes traz sofrimento. O mesmo fazemos no âmbito
do FAMI, trabalhamos também com as equipas que fazem o acolhimento dos menores ou das
famílias de refugiados. No âmbito da investigação, não temos modelos que sobrepomos à
realidade, tudo aquilo que fazemos é a partir da recolha de dados junto das pessoas, das
representações, das vivências, das dificuldades, mas também das propostas para implementar
novas medidas. No final temos sempre uma análise do pedido e do resultado das intervenções,
através de metodologias de análise do pedido e da Teoria da Mudança.
Destaco em último, aquele que foi talvez o nosso mais desafiante projeto, que cruzou a clínica
com a investigação, realizado com a organização MSF. Foi uma intervenção feita a propósito
da COVID e da prevenção da saúde mental e foi um trabalho fascinante, feito nos bairros da
periferia de Lisboa. E há uma coisa que eu vos garanto, terminado este OIM, terminado este
FAMI, atualmente em curso, de certeza que eu estarei num novo patamar, porque aquilo que é
rico, não é produzir o conhecimento só, o que é rico é podermos transformar a nossa partilha,
a nossa identidade, e isso poder ter impacto no trabalho que fazemos, bem como nas
populações com quem trabalhamos.
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quem é quem?

MEET OUR
MEMBERS
ANA MARGARIDA SABINO
Professora Auxiliar
Interesses de Investigação:
Gestão Recursos Humanos
Liderança
O lado negro das/nas Organizações

ANTÓNIO CAETANO
Professor Catedrático
Interesses de Investigação:
Mudança e inovação organizacional
Liderança nas organizações
Desenvolvimento de competências

CSONGOR JUHOS
Professor Auxiliar
Interesses de Investigação:
Psicoterapia psicodinâmica
Psicanálise
Perturbações de ansiedade
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PRÓXIMOS EVENTOS
17th European Congress of Psychology
Simpósio Nacional de Investigação em
Psicologia

APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
DOS TRABALHOS DE
INVESTIGAÇÃO
Quer solicitar apoio financeiro do APPsyCI para desenvolvimento dos
trabalhos de investigação?

FORMULÁRIO

Acompanhe as mais recentes
publicações dos membros APPsyCI

NOVAS PUBLICAÇÕES

