
O indivíduo e o grupo são duas versões de uma 
mesma realidade. O indivíduo nunca existe isolado, 
necessitando de manter em equilíbrio dois sistemas: 
um, interno, que corresponde à configuração fantas-
mática de elementos que se constituíram na relação 
com outros significativos, nos primeiros anos de sua 
existência; outro, externo,no qual vive, representado 
por um certo número de pessoas que com ele convi-
vem e lhe são, também, significativas.

Valorizamos o indivíduo na relação com os outros, 
afirmando que em grupo, é possível, uma experiência 
de mudança, desenvolvimento, de reaprendizagem 
de novos modos de comunicação, que permitirão uma 
melhor inserção na vida, em termos de equilíbrio 
relacional e bem estar mental.

Este congresso constitui-se como um espaço/ tem-
po de intercâmbio de experiências e de reflexão sobre 
o modelo grupanalítico, que partindo da premissa 
da existência do inconsciente e de conceitos psicana-
líticos, encerra potencialidades que lhe permitem um 
amplo leque de aplicações, quer no campo psicotera-
pêutico, quer, ainda, nos mais diversificados âmbitos, 
tal como, no trabalho ligado à formação de técnicos 
de saúde, na organização de unidades de saúde 
mental, na compreensão e intervenção na dinâmica 
da família, no sistema educativo, visando educadores 
e pais, quer ainda na intervenção em grupos ligados 
ao mundo do trabalho.

É, assim, bem vinda a presença e a participação 
dialogante, neste congresso, dos profissionais de 
saúde e das pessoas que trabalhando em grupo ou 
com grupos, estão atentas à problemática da saúde 
mental, especialmente neste momento de profundas 
mudanças e de crise em que vivemos.

Porquê Estar em Grupo? 
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g r u p o s  d e  d i s c u s s ã o

i n s c r i ç ã o
abertura do secretariado  
mesa de abertura  Sessão de Abertura
Presidente do Congresso e da spgpag Sara Ferro
Conferência de Abertura Presidente Honorário da spgpag 
João Azevedo e Silva
Presidente Comissão Organizadora Ângela Ribeiro
Presidente da Fundação Cidade de Lisboa
Representante da Ordem dos Médicos
Representante da Ordem dos Enfermeiros
Representante da Ordem dos Psicólogos

mesa  O poder no Grupo ou o poder do Grupo?
presidente: Paulo Motta Marques

pausa para café

grupos de discussão

conferência e comentário
conferencista: César Dinis
comentador: Aucíndio Silva

almoço

mesa  O Prazer de estar em Grupo
presidente: João Carlos Melo

grupos de discussão

coffee break

Grande grupo
condutor: Isaura Neto

mesa  O grupo como um espaço / tempo de ser
presidente: Maria Keating

grupos de discussão

pausa para café

conferência e comentário
conferencista: José Maria Sunyer
comentador: Sara Ferro

almoço

mesa  Potencialidades do Modelo Grupanalítico 
presidente: Maria Alice Gameiro

grupos de discussão

pausa para café

Grande grupo
condutor: Isaura Neto

sessão de encerramento

jantar  (com pré-inscrição e pagamento individual no local)

grupo 1. coordenadores:
Francisco Salgado | Liliana Cardoso
grupo 2. coordenadores:
Domingos Silva | Teresa Bastos Rodrigues
grupo 3. coordenadores:
Ângela Ribeiro | José Abreu Afonso
grupo 4. coordenadores:
Graça Galamba | Carlos Góis

As inscrições são efectuadas online através deste link, também
disponível no site da spgpag.

Para mais informações contactar:
secretariado  Ana Rita Lobo 
e.mail  spg.pag@grupanalise.pt    tel 21 846 06 22

Inscrição até 15 de Outubro: A partir de 16 de Outubro:

90€ não sócios 105€ não sócios
80€ sócios 95€ sócios 
60€ sócios em formação 75€ sócios em formação
50€  estudantes 65€ estudantes

Pagamento por transferência bancária para o NIB:
0033.0000.00015269790.52

As propostas dos resumos devem ser enviadas até 16 de Se-
tembro de 2013 para o e-mail spg.pag@gmail.com
ou por correio para:

a.c.: ana rita lobo | spgpag 
rua carlos josé barreiros, 25, r/c, 1000-087 lisboa

Os resumos devem estar de acordo com os seguintes
requisitos: Formato MSWord, letra courier, tamanho 11,
entrelinha normal, máximo 250 palavras incluindo título.

p r e ç o s

r e s u m o s

https://docs.google.com/forms/d/1s35eyM3UOhbJOp45afWhPoKt1ANybLNSfcP1_PO_tIk/edit?usp=sharing
http://www.grupanalise.pt

