
Especialização em Psicodiagnóstico e Intervenção 
Psicoterapêutica de Apoio - 8ª ed

CRÉDITOS OPP: 114 
A formação académica em Psicologia incide, como esperado, nas componentes teóricas inerentes aos processos psicológi-
cos em geral. Porém, na aplicação destes conhecimentos às pessoas que se dirigem aos serviços de Psicologia, como 
também na escolha das técnicas psicoterapêuticas de apoio adequadas, os profissionais sentem frequentemente lacunas 
sérias e experimentam inseguranças naturais. Neste curso, os formandos serão dotados de ferramentas que permitam 
realizar um bom psicodiagnóstico, nomeadamente nos vectores que permitem a diferenciação dos traços de carácter e dos 
mecanismos de defesa subjacentes, bem como poderão aprender e treinar técnicas psicoterapêuticas de apoio psicodinâmi-
cas que permitam o desenvolvimento de um trabalho flexível e versátil, deste modo ajustado às problemáticas específicas 
dos seus clientes, sejam estes crianças, adolescentes ou adultos. 

A Dialógicos tenta contribuir para o bem-estar dos seus utentes, pelo que os formandos inscritos nesta formação terão 
acesso a uma vasta biblioteca especializada, bem como ao acompanhamento de profissionais experientes enquanto tutores 
das tarefas a desenvolver durante a formação.

Objectivo geral: 
Dotar os formandos de competências ao nível do diagnóstico diferencial da personalidade, bem como da capacidade de 
escolha e aplicação de técnicas psicoterapêuticas psicodinâmicas de apoio adequadas aos pedidos e necessidades dos 
clientes, sejam estes crianças, adolescentes ou adultos. 

ESPECIALIZAÇÃO

Destinatários

Nº de form./turma

Local

Datas e Horários

Cond. de Inscrição

Preço

Estrutura da Formação

Certificado

Finalistas ou licenciados em Psicologia

8 a 15 formandos

VÍNCULO, Psicologia e Desenvolvimento: Largo do Carmo, nº 7 · 7800-445 Beja

08 de Setembro de 2018 a 28 de Julho de 2019
1 fim de semana/mês, sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00

– Até 01 de Setembro de 2018. p.barbosa@dialogicos.pt e dialogicos.lda@dialogicos.pt
– Entrega da primeira prestação no acto da inscrição, e sem direito a reembolso 
(à excepção da não abertura da formação).
– 936,00 € a pronto-pagamento até 01 de Setembro de 2018 (inclui 10% de desconto); ou 
– 1 prestação de 140,00€ (paga até 01 de Setembro) + 10 prestações de 90,00€ (pagas até ao 
dia 08 de cada mês, em Outubro, Novembro e Dezembro de 2018, e Janeiro, Fevereiro, 
Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2019);
Nota: No caso da opção de pagamento em prestações, deverão ser entregues no acto de 
matrícula os respectivos cheques pré-datados.

Corpo teórico-prático - 53 sessões de 4 horas: Total de 212 horas; 
Seminário de estudos de caso - 4 sessões de 4 horas: Total de 16 horas; 
Total do curso: 57 sessões, no total de 228 horas.
O curso compreende uma parte teórico-prática, que permite a aquisição dos conhecimentos 
aprofundados necessários à elaboração do psicodiagnóstico e à escolha e aplicação da 
técnica psicoterapêutica psicodinâmica de apoio adequada ao pedido do cliente. 
Por fim, o seminário de estudos de caso compreenderá a apresentação pelos formandos de 
estudos de caso por si analisados, sendo aberto o espaço ao debate.

No final da formação, o formando receberá um certificado de participação, no qual constará 
a nota qualitativa final. A entrega do certificado fica condicionada à presença no mínimo em 
90% das sessões.
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ESPECIALIZAÇÃO
Objectivos Específicos

Uma parceria

No final da formação, os formandos deverão estar aptos a: 
1 - Conhecer e descrever os principais fundamentos da prática psicoterapêutica de 
apoio; 
2 - Aplicar os princípios de relação e comunicação na relação profissional 
clínico-paciente; 
3 - Especificar as dimensões de funcionamento estrutural da personalidade, 
nomeadamente as estruturas psicótica, borderline e neurótica; 
4 - Descrever clinicamente as três dimensões de funcionamento estrutural da 
personalidade; 
5 - Determinar a organização estrutural da personalidade do cliente, a partir da 
informação disponível na apresentação de casos; 
6 - Analisar casos clínicos, a partir de diferentes fontes de informação, discriminando a 
organização estrutural da personalidade subjacente; 
7 - Sintetizar a caracterização das três dimensões de funcionamento estrutural da 
personalidade, a partir dos principais parâmetros psicodinâmicos; 
8 - Especificar as dimensões das organizações de carácter e quadros clínicos mais 
frequentes, nomeadamente as organizações de carácter esquizóides, maníacas e 
depressivas, narcísicas, psicopáticas, obsessivas, compulsivas e histéricas; 
9 - Determinar a ligação das principais organizações de carácter com as dimensões de 
funcionamento estrutural; 
10 - Descrever clinicamente as organizações de carácter e quadros clínicos mais 
frequentes; 
11 - Determinar a organização de carácter do cliente, a partir da informação disponível 
na apresentação de casos clínicos; 
12 - Analisar casos clínicos, a partir de diferentes fontes de informação, discriminando 
a organização de carácter subjacente; 
13 - Sintetizar a caracterização das organizações de carácter mais frequentes, a partir 
dos principais parâmetros psicodinâmicos; 
14 - Aplicar os parâmetros de diagnóstico diferencial através de estudos de caso, 
nomeadamente ao nível de critérios como a qualidade e caracterização do pensamento, 
a elaboração emocional e a modulação afectiva, a auto-percepção, a percepção do 
ambiente e o relacionamento inter-pessoal; 
15 - Relacionar os elementos recolhidos em estudos de caso, de modo a diagnosticar a 
estrutura de personalidade e organização de carácter subjacente; 
16 - Conceber esquemas de pensamento que traduzam a interligação dos diversos 
elementos de diagnóstico diferencial; 
17 - Descrever as técnicas psicoterapêuticas psicodinâmicas de apoio através de 
estudos de caso de crianças, adolescentes e adultos; 
18 - Aplicar as técnicas psicoterapêuticas de apoio em estudos de caso e situações 
simuladas; 
19 - Analisar a intervenção psicoterapêutica psicodinâmica de apoio em situações 
simuladas, a partir de parâmetros auto e hetero-referenciados; 
20 - Modificar o comportamento em situações simuladas, de forma ajustada aos 
parâmetros fundamentais de intervenção psicoterapêutica psicodinâmica de apoio; 
21 - Construir um estudo de caso que permita a aplicação dos conhecimentos gerais 
adquiridos; 
22 - Apresentar o estudo de caso construído a partir dos parâmetros de diagnóstico 
diferencial adquiridos, de modo a permitir um espaço de debate.


