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É com alegria que escrevo este editorial, naquela que é a edição comemorativa dos 
22 anos do Psiquilíbrios. Alegria, contentamento ou até gratidão são os sentimen-
tos que me percorrem o coração pelos mais variados motivos, mas que irei resumir 
em dois principais: o primeiro, por ter encontrado pessoas que, com o seu profis-
sionalismo, contribuíram para o crescimento do Psiquilíbrios – algumas ainda aqui 
permanecem há quase 22 anos! –, e o segundo, por representarmos, para as pessoas 
que nos procuram, a ajuda certa num momento de vulnerabilidade. É recompensador 
perceber que estamos a fazer bem!

Nesta ocasião de comemoração não quero deixar de reconhecer duas pessoas 
muito especiais na história do Psiquilibrios e que foram os seus mentores: Leandro 
Almeida e Miguel Gonçalves. Espero que aquilo que somos hoje faça jus ao que ambos 
desejaram quando idealizaram este projeto. 

Mas há também outras pessoas com quem quero festejar, porque esta não pode 
deixar de ser uma celebração em equipa. Na verdade, é disso que se trata, o trabalho 
em equipa faz-nos melhores. Por isso, agradeço às pessoas que tem contribuído para 
continuar a história de sucesso do Psiquilibrios, seja enquanto terapeuta, autor, re-
visor, coordenador ou colaborador. Aqui fica o meu obrigada à Ana Sofia Melo, Ar-
manda Gonçalves, Bárbara Figueiredo, Daniela Silva, Dulce Pinto, Eugénia Ribeiro, 
Filipa Pereira, João Amorim, João Lopes, João Tiago Oliveira, Marlene Matos, Miguel 
Gonçalves, Oscar Ribeiro, Rita Rodrigues, Sara Martins, Sílvia Fernandes, Teresa Sil-
va, Vânia Fernandes e Vânia Sousa Lima. Espero que o Psiquilibrios seja motivo de 
orgulho para vocês também!

Festejamos esta data com a 5ª edição da Psiquilibrios em Revista totalmente re-
novada. Neste número, destaco a entrevista a Leandro Almeida, Professor Catedrático 
de Psicologia da Educação da Universidade do Minho e Coordenador Científico da Co-
leção de Psicologia da Educação do Psiquilibrios Edições, que nos vem ajudar a com-
preender o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses para a nossa profissão. 

A nossa habitual rubrica Psicologia & Psicoterapias  traz-nos um artigo especial 
das mentoras dos programas Anos Incríveis, com informação de relevo sobre os trilhos 
e caminhos em Portugal do tão conhecido programa, que é editado pelo Psiquilibrios 
Edições. 

E, como estamos a comemorar e a crescer, esta edição inclui uma nova rubrica, 
Psicologia & Educação, da Ana Sofia Melo, que estreia com um artigo sobre a Edu-
cação Inclusiva. 

Não me vou embora sem antes dizer que esta edição está também cheia de ofertas 
em comemoração dos nossos 22 anos. Aproveite! 

Qualquer dúvida, ou mesmo para um olá, estou aqui: psiquilibrios@gmail.com

um abraço,
Vera Ramalho

Conteúdos e proteção de propriedade
http://bit.ly/politicaprivacidaderev3

Os artigos são da exclusiva responsabilidade dos seus autores
Conheça a revista online: https://www.psiquilibrios.pt/revista/Revista_5_site.pdf
Queremos contribuir para um ambiente melhor e produzir a nossa revista 
num formato totalmente digital. Para isso, desafiamos o leitor a subscrever 
a nossa newsletter e, assim, evitar o recurso ao papel.  
Se melhorar um grama no ambiente valeu a pena!
Para o efeito, subscreva a revista em: http://bit.ly/revistapsiquilibrios

FICHA 
TÉCNICA

Editorial

Vera Ramalho

Diretora técnica do Psiquilibrios. 

Psicóloga, psicoterapeuta e membro 
efetivo da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, com especialidade em 
Psicologia Clínica e da Saúde
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Entrevista com…
Leandro Almeida

A OPP divulga o reconhecimen-
to das especialidades em Psicologia 
como uma mais valia para os psicólo-
gos promoverem a sua carreira e dig-
nificar a sua profissão. Considera que 
os profissionais de psicologia estão a 
beneficiar disso?

Sim, várias centenas obtiveram o seu 
título de especialista e com isso conse-
guiram maior visibilidade das suas com-
petências profissionais. Profissionais 
com mais experiência, com mais forma-
ção e mais reflexão sobre as suas práticas 
merecem esse título de especialista e o 
consequente reconhecimento por parte 
da OPP e dos seus pares. Esta informa-
ção constitui também uma mais-valia 
para as pessoas que procuram um pro-
fissional de psicologia, permitindo uma 
escolha mais direcionada em função das 
suas necessidades específicas. Por outro 
lado, entendo que a Ordem dos Psicólo-
gos Portugueses deve certificar profissio-
nais capazes de proporcionarem serviços 
mais especializados numa lógica de me-
lhor servir as pessoas e entidades que 
requerem serviços de psicologia. 

A realidade laboral dos psicólo-
gos em Portugal é, na sua maioria, 
precária. Há muitos licenciados sem 
emprego na sua área de formação 
ou a receber salários muito abaixo 
do desejado. No Sistema Nacional de 
Saúde faltam psicólogos... Que futuro 
laboral terão os alunos que se estão a 
formar atualmente? 

Poucas são as formações académicas 
que, a partida, garantem o emprego aos 
seus diplomados. As transformações so-
ciais e a complexidade dos nossos dias 
alteram as realidades de emprego, fazen-
do emergir novas atividades e fechando 
outras. Seguramente que o diploma é um 
fator protetor do desemprego, exigindo 
dos diplomados uma atitude proactiva 
de empregabilidade e valorização con-
tínua. Os diplomados em psicologia não 
fogem a esta regra, sendo verdade que 
se atendermos às reais necessidades de 
psicólogos, em minha opinião, existe um 
superavit de ofertas formativas. Importa 

reconhecer que limitar o acesso dos jo-
vens ao curso de psicologia quando o de-
sejam é empurrá-los para outros cursos 
com taxas também elevadas de desem-
prego, de emprego precário em áreas que 
não desejam, ou até mesmo situações de 
subemprego, em que assumem funções 
de inferior exigência face às suas qua-
lificações.

A Ordem dos Psicólogos Portugue-
ses (OPP) disponibiliza medidas de 
estímulo à empregabilidade, de apoio 
à integração no mercado de trabalho 
e ao desenvolvimento de carreira dos 
seus membros. Como é que estas me-
didas se refletem atualmente no mer-
cado de trabalho? 

Penso que todas as ajudas à transição 
dos diplomados para o mercado de tra-
balho são de louvar e apoiar. A empre-
gabilidade dos jovens aumenta à medida 
que estes têm possibilidades de adquirir 
competências profissionais durante a sua 
formação. Havendo retraimento no inves-
timento público nas áreas sociais, como 
ocorreu há uns anos atrás por causa de 
crise económica, mais meritórias estas 
medidas da OPP. Neste domínio também 
o desenvolvimento de competências trans-
versais se assume cada vez mais determi-
nantes na sua conciliação com as compe-
tências profissionais dos diplomados.

Sobre as questões éticas e deonto-
lógicas, há uma forte tendência dos 
psicólogos a recorrerem às fotocópias 
ou digitalização de livros, mesmo sa-
bendo que estão a violar os direitos 
de autor. Enquanto psicólogo, docen-
te e autor, o que acha que as univer-
sidades e a comunidade académica 
podem fazer para sensibilizar os seus 
alunos para este problema? 

Algumas vezes penso que o recurso 
às fotocópias decorre de hábitos instala-
dos. Por um lado, temos uma cultura do 
descartável, então tiram-se fotocópias 
para estudar e fazer os exames, e deitam-
se fora de seguida. Mas por outro lado, 
não podemos deixar de ignorar que se 
torna incomportável a aquisição de li-

vros e outros materiais face à atualização 
constante e imediata que nos é solicitada 
nos tempos que correm. No caso dos es-
tudantes universitários, por exemplo, ve-
rifica-se a necessidade de consultar uma 
grande diversidade de manuais por se-
mestre, aludindo à bibliografia sugerida 
pelos docentes para cada uma das unida-
des curriculares. No caso dos profissio-
nais, a multiplicidade de problemáticas 
atendidas, especialmente nos primeiros 
anos de exercício profissional, tornam o 
investimento na aquisição de manuais e 
materiais mais difícil. Estas realidades, 
aliadas a uma ainda não suficientemen-
te cultivada consciência dos direitos de 
autor, contribui para o problema da re-
produção abusiva dos materiais. A alter-
nativa será sempre a informação e sen-
sibilização dos docentes e alunos, mas 
também da população em geral. Para os 
docentes e as instituições de ensino, o 
desafio prende-se com o desenvolvimen-
to de uma cultura institucional, acadé-
mica, de hábitos e comportamentos de 
frequência dos espaços como as biblio-
tecas universitárias, ou públicas. Tornar 
estes espaços tão atrativos e valorizados 
quanto a possibilidade de consultar arti-
gos digitais à distância, através de aces-
so remoto a repositórios institucionais, 
tem-se mostrado difícil. 

Leandro Almeida

Professor Catedrático de Psicologia da 
Educação no Instituto de Educação da 
Universidade do Minho. 

Leciona disciplinas nos domínios 
da cognição e aprendizagem, da 
avaliação psicológica e da metodologia 
da investigação. Coordena projetos 
de investigação sobre cognição e 
aprendizagem, adaptação e sucesso 
académico e sobredotação. 

É autor de duas centenas de trabalhos, 
entre livros, capítulos de livros e 
artigos, publicados em Portugal e no 
estrangeiro, em particular em Espanha 
e no Brasil, incluindo-se aqui na sua 
autoria ou co-autoria alguns livros do 
Psiquilibrios Edições.
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Psicologia & Psicoterapias
Os programas Anos Incríveis: Trilhos e caminhos em Portugal

Maria Filomena da Fonseca Gaspar
Professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra, peer coach e mentora do programas Anos Incríveis Básico para pais, líder certificada 
e mentora em formação nos programas Anos Incríveis para Educadores/Professores.

Maria João Seabra Santos
Professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra. Peer coach e mentora do programa Anos Incríveis Básico para pais, 
dinamizadora dos programas Anos Incríveis Pais e Bebés.

Andreia Fernandes Azevedo e Tatiana Homem
Psicóloga clínica na Psikontacto, membro fundador da Associação de Solidariedade 
Social Pais Como Nós, peer coach e mentora do programa Anos Incríveis Básico para pais, 
dinamizadora dos programas Anos Incríveis Pais e Bebés e para Educadores/Professores.

Os programas Anos Incríveis (AI), em 
inglês Incredible Years, são um conjunto 
de programas desenvolvidos por Carolyn 
Webster-Stratton, nos EUA, a partir da 
década de 80. O objetivo inicial da autora 
foi desenvolver um programa para apoiar 
pais de crianças, com 2 a 8 anos, com 
problemas de comportamento, e melho-
rar as suas práticas parentais, ao qual se 
seguiu um programa centrado na própria 
criança e, depois, um para os educadores 
e professores. No presente, esta série in-
clui programas desde o nascimento até 
aos 12 anos, dirigidos a pais, a profes-
sores e à própria criança, sendo sempre 
esta última o alvo final de mudança. 

Estes programas têm como objetivo 
não apenas a prevenção e tratamento de 
problemas de comportamento, mas tam-
bém a promoção de competências sociais e 
emocionais e o reforço de relações positivas 
entre os adultos e as crianças. A sua base 
teórica inclui as teorias da aprendizagem 
social, da autoeficácia e da vinculação.

Em Portugal os programas AI que 
vêm sendo implementados e estudados, 
há mais de uma década, são o progra-
ma Básico para Pais e o programa para 
Professores (TCM; Teacher Classroom 
Management). Estes programas são di-
namizados em grupo, sendo a aprendi-
zagem colaborativa e o apoio fornecido 
pelos pares do grupo centrais. São utili-
zadas metodologias ativas como o visio-
namento de cenas retratando interações 
reais entre adultos (pais/educadores) e 
crianças, com o objetivo de envolver o 
grupo e suscitar a discussão, a autorre-
flexão e resolução de problemas, exer-
cícios práticos (role-play) e atividades 
para implementar entre sessões. Entre 
estas atividades está a leitura do livro 
de apoio ao programa, “Os Anos Incrí-
veis: Guia de Resolução de Problemas 
para Pais de Crianças dos 2 aos 8 anos 
de Idade”, no caso do programa Básico 
e “Como Promover as Competências So-
ciais e Emocionais das Crianças”, no caso 
do TCM. Ambos os livros foram editados 
em Portugal pela Psiquilíbrios Edições.

A formação de novos líderes que pre-
tendam dinamizar grupos de pais ou de 

educadores e professores, ou utilizar os 
princípios do programa no âmbito da sua 
atividade profissional, é realizada num 
workshop de 3 dias, da responsabilidade 
de “mentores”, os quais em Portugal são 
as quatro autoras deste artigo e em estrei-
ta colaboração com a autora do programa. 

O PROGRAMA AI BÁSICO 
PARA PAIS

O programa Anos Incríveis Básico para 
Pais (AI-P) é um programa para pais de 
crianças dos 3 aos 6 anos e foi o primeiro 
da série a ser desenvolvido, tendo no iní-
cio sido concebido para pais de crianças 
com idades dos 2 aos 8 anos. É implemen-
tado por dois facilitadores (líderes), com 
formação no programa, em grupos de pais 
constituídos por um máximo de 12 par-
ticipantes, ao longo de sessões semanais 
de 2 horas. A sua duração pode ir de 14 
sessões, recomendada em intervenções do 
tipo preventivo com populações de baixo 
risco, até 20 sessões ou mais, quando o 
programa é usado como forma de trata-
mento para pais de crianças com proble-
mas identificados ou famílias em elevado 
risco social. É recomendada a participação 
de ambos os progenitores e/ou de outros 
cuidadores informais da criança. 

Ao longo do programa são aborda-
dos diferentes tópicos como o brincar, 
a atenção positiva, o treino de compe-
tências pré-académicas, de persistência, 
sociais e emocionais, elogiar e recom-
pensar comportamentos positivos, a re-
solução de problemas, o estabelecimento 
de rotinas previsíveis e de limites claros, 
como lidar com o mau comportamento 
sem desrespeitar a criança e como ajudar 
os pais a se autorregularem.

No que se refere aos processos do 
programa, a aprendizagem colaborativa 
e o apoio fornecido pelos pares do grupo 
são centrais. São utilizadas metodologias 
ativas como o visionamento de cenas 
retratando interações reais entre pais e 
crianças, com o objetivo de envolver o 
grupo e suscitar a discussão, a autorre-
flexão e resolução de problemas, exercí-
cios práticos (role-play) e atividades para 
implementar em casa durante a semana. 

procurando responder  ao facto de os 
educadores e professores referirem ne-
cessidade de formação adicional por não 
se sentirem suficientemente preparados, 
profissionalmente, para lidarem com o 
aumento dos problemas de comporta-
mento nas suas salas ou para implemen-
tarem um currículo de promoção do de-
senvolvimento social e emocional (SEL). 
Visa por isso o aumento, pelos educado-
res, de estratégias de gestão das salas, de 
regulação do comportamento das crian-
ças e da promoção do desenvolvimento 
social e emocional destas contribuindo, 
deste modo, para a redução dos proble-
mas de comportamento e aumento das 
competências socioemocionais, incluin-
do as de autorregulação e de resolução 
de problemas. Para além destes obje-
tivos, visa promover formas eficazes e 
ativas de envolvimento dos pais no jar-
dim-de-infância/escola, sendo esta coo-
peração estimulada através da utilização 
de “boletins informativos” que circulam 
entre o educador/professor e os pais e 
encorajam estes últimos a utilizar em 
casa as mesmas estratégias que são usa-
das no JI/escola e a partilharem com o 
educador/professor essa aplicação. Com 
as crianças que colocam mais desafios o 
educador/professor é sensibilizado a im-
plementar “planos de comportamento” 
individuais e a partilhá-los com os pais.

O programa está organizado em torno 
dos seguintes tópicos: 1. A construção de 
relações positivas com as crianças e as fa-
mílias; 2. O educador/professor pró-ativo 
que antecipa as dificuldades; 3. A atenção 
positiva do educador/professor, o treino, o 
encorajamento e o elogio; 4. A motivação 
das crianças através de incentivos; 5. A 
redução de comportamentos inadequados 
por parte das crianças – redirecionar e ig-
norar; 6. A redução de comportamentos 
inadequados por parte das crianças – con-
sistência na aplicação das consequências; 
7. A regulação emocional, competências 
sociais e resolução de problemas. Estes 
tópicos são implementados através de 
uma formação para os educadores/pro-
fessores, ou outros profissionais de edu-
cação, organizada em sete workshops de 

6 horas cada, ou, em alternativa, mais 
workshops de menos horas desde que a 
duração total seja 42 horas. 

Estes workshops são implementados 
em grupos com um número máximo de 
15 elementos, dinamizados por dois fa-
cilitadores com formação no programa. 
Entre esses elementos, além de educado-
res de infância e professores do 1º ciclo, 
podem encontrar-se profissionais que nas 
suas funções trabalham diretamente com 
crianças (e.g. educadores sociais, anima-
dores, psicólogos escolares, entre outros). 

Os resultados de investigação condu-
zida pela autora e por investigadores in-
dependentes de vários países do mundo 
(Reino Unido, Noruega, Irlanda, Jamai-
ca e Nova Zelândia), comprovam que o 
programa é eficaz na redução de práti-
cas educativas negativas dos educadores/
professores e aumento das positivas, com 
aumento das competências pró-sociais 
das crianças, de resolução de problemas, 
de autorregulação e redução dos proble-
mas de comportamento. Compreende-se 
que seja, tal como o programa dos pais, 
um programa baseado em evidência que 
é referenciado em diretórios interna-
cionais como os dois já acima referidos. 
Também em Portugal a investigação le-
vada a cabo em amostras universais de 
educadores de infância, mas também que 
trabalham em contextos com desvanta-
gem social e económica, replica esses 
resultados e evidência uma grande acei-
tação e satisfação dos profissionais com 
a formação e com o programa.

Um dos reconhecimentos nacionais 
da qualidade deste programa foi obtido 

pela sua seleção como “metodologia de 
referência” no âmbito das Academias 
do Conhecimento da Fundação Calouste 
Gulbenkian lançadas em maio de 2018 
com o objetivo de promover as compe-
tências sociais e emocionais de crianças 
e jovens portugueses (dos 0 aos 25 anos). 

Com estes caminhos já trilhados e 
aqueles que ambicionamos continuar a 
trilhar pretendemos contribuir para o 
aumento do bem-estar emocional das 
nossas crianças e para as ambicionadas 
metas de redução da pobreza e promoção 
da igualdade e equidade, como é intenção 
da recomendação europeia que nos orien-
ta como estado membro: “Investir nas 
crianças para quebrar o ciclo vicioso da 
desigualdade” (recomendação da Comis-
são Europeia, de 20 de fevereiro de 2013).

Filomena Gaspar, Maria João Seabra Santos, 
Andreia Azevedo, Tatiana Homem

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:

Seabra-Santos, M. J., Gaspar, M. F., Homem, T. 
C., Azevedo, A. F., Silva, I., & Vale, V. (2016). Pro-
moção de competências sociais e emocionais: 
Contributos dos programas Anos Incríveis. In A. 
M. Pinto, R. Raimundo (Eds.), Avaliação e pro-
moção de competências socio-emocionais em 
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Webster-Stratton, C. (2010). Os Anos Incríveis: 
Guia de resolução de problemas de pais de 
crianças dos 2 aos 8 anos de idade (1ª ed.) 
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Entre estas atividades semanais está a 
leitura do livro de apoio ao programa, 
“Os Anos Incríveis: Guia de Resolução 
de Problemas para Pais de Crianças dos 
2 aos 8 anos de Idade”, editado pela pri-
meira vez em Portugal em maio de 2010. 

A investigação internacional, condu-
zida pela autora e por investigadores in-
dependentes em vários países do mundo 
(de entre os quais o Reino Unido, Irlanda, 
Holanda, Suécia e Noruega), tem demons-
trado a eficácia deste programa na dimi-
nuição dos comportamentos agressivos e 
de oposição da criança, mas também na 
promoção das suas competências socioe-
mocionais, através da alteração das práti-
cas parentais e do aumento do sentido de 
eficácia parental, em diferentes tipos de 
famílias e de diferentes contextos socioe-
conómicos e culturais. A demostração des-
ta eficácia justifica que esteja classificado 
como um programa baseado em evidência 
e faça parte de diretórios internacionais, 
tais como o Blueprints for Healthy You-
th Development do Center for the Study 
and Prevention of Violence do Institute of 
Behavioral Science e a European Plataform 
for Investing in Children.

Os resultados da investigação con-
duzida em Portugal replicam os encon-
trados noutros países e foram realizados 
com diferentes tipos de amostras (uni-
versais, com risco clínico, social e com 
desvantagem económica, assim como de 
cuidadores em contextos residenciais).

O reconhecimento nacional deste 
programa está patente, por exemplo, na 
sua implementação no âmbito dos Pla-
nos Integrados e Inovadores de Comba-
te ao Insucesso Escolar (PIICIE) (e. g. da 
Comunidade Intermunicipal da Lezíria 
do Tejo) ou do Primeiro Plano de Ação 
de Combate à Pobreza e Exclusão Social 
do Governo dos Açores.

O PROGRAMA AI TCM PARA 
EDUCADORES/PROFESSORES

O programa Anos Incríveis para Edu-
cadores/Professores (Teacher Classroom 
Management – TCM; AI-TCM) foi desen-
volvido para os educadores/professores, 
de crianças dos 3 aos 8 anos de idade, 
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Na continuidade das 
nossas comemorações, 
deixamos aqui algumas 
frases de pessoas que 
quiseram oferecer-nos 

um miminho. Muito 
obrigada! 

Experiências
Aquilo que faz a vida acontecer!

Posso dizer, com orgulho, 
que a história do Psiquilíbrios 

honra-me, porque, na sua 
essência, incentiva às boas 
práticas. Espero continuar 

a manter os nossos padrões 
elevados por muitos anos!

Vera Ramalho

Quando o número de 
clínicas aumenta, algumas 
com qualidade científico-

-técnica duvidosa, o 
Psiquilibrios continua a ser 

uma referência na prestação 
de serviços de psicologia de 

elevada qualidade.

Miguel Gonçalves

22 anos de compromisso com 
a intervenção psicológica 
empiricamente validada.

Eugénia Ribeiro

Felicito o 
Psiquilibrios por estes 

22 anos de sucesso. 
A dedicação da direção aliada ao 

trabalho de excelência dos terapeutas 
refletem-se diariamente na vida 

dos clientes e das suas famílias. A 
vossa satisfação é a nossa melhor 

recompensa. Agradecemos a todos o 
voto de confiança.

Sara Martins

Os 22 anos de existência são, por si 
só, reflexo do rigor, compromisso e 

profissionalismo que pautam o trabalho 
realizado no Psiquilíbrios. 

Enquanto psicólogo, é um orgulho e um 
privilégio poder integrar esta equipa que, 

continuamente, contribui para o meu 
desenvolvimento enquanto profissional. 

Parabéns Psiquilibrios! 
João Amorim

22 anos de 
compromisso com a 
prática psicológica 

séria e rigorosa.

Óscar Ribeiro

Há 19 anos que tenho a honra de poder 
colaborar e crescer profissionalmente com o 

Psiquilibrios, entidade de referência e de reconhecido 
trabalho técnico e científico. Em tempo de celebração 
presente, faço uma análise retrospectiva de crescente 

consolidação, crescimento e excelência!
Parabéns a toda a equipa, em especial à Vera Ramalho 
pela capacidade de, ano após ano, elevar a missão do 
Psiquilibrios a parâmetros de maior qualidade mas, 

acima de tudo, manter sempre o sentido de colaboração 
técnica, personalização e humanismo que carateriza o 

nosso trabalho.
Ana Sofia Melo

Parabéns ao Psiquilíbrios 
e à sua alma que é a 

Vera por nos ter juntado 
assim e por nos ter 
mantido assim!!!

Sílvia 
Fernandes

Parabéns ao Psiquilibrios 
por conseguir manter com 

sucesso e qualidade 22 anos 
de uma equipa que trabalha 
de forma aberta, genuína e 

comprometida na construção 
de vidas mais felizes!

Ana Daniela Silva

O Psiquilíbrios destaca-se pela qualidade dos serviços de Psicologia 
e Psicoterapia que presta, bem como pela sua vertente editorial de 
manuais de referência na área. Não é de hoje, não é de ontem, mas 
é de há 22 anos…! Parabéns a todos nós e obrigada a quem em nós 

confiam! É um privilégio fazer parte da equipa Psiquilíbrios!
Dulce Pinto
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Se quiser felicitar-nos, 
ainda é possível. 
Envie-nos a sua 
mensagem para 

psiquilibrios@gmail.com  

Experiências
Para que ninguém ficasse de fora da nossa 
festa, fizemos um passatempo de 
comemoração dos 22 anos do Psiquilibrios 
no Facebook, onde as pessoas que 
reconhecem o nosso trabalho puderam 
deixar mensagens carinhosas.

Parabéns! 
Votos de muito sucesso. 

Profissionais 
excelentes com quem 

aprendi muito!

Nuno Sousa

22 anos são de respeito! 
Significam dedicação e bom trabalho – em todas 

as áreas e muito especialmente em Psicologia 
Clínica, porque o fôlego da vida das clínicas de 

Psicologia é a recomendação feita pelos clientes 
satisfeitos. É um orgulho para mim, como 

psicóloga, poder dar os parabéns à Psiquilíbrios 
pela sua longevidade: o bom trabalho de uns 

reflecte-se sempre em todos os outros. Obrigada 
pelos 22 anos de bom trabalho em Psicologia!

Madalena Lobo 
(Oficina de Psicologia)

Muitos parabéns pelo 
aniversário da vossa 

existência! Que continuem 
por muitos anos com tão 

importante trabalho e 
missão! Bem-hajam! :)

Paula Lima

Que venham mais 
22 anos, sempre com 
a mesma qualidade 

parabéns!!

Fátima Silva

Parabéns pelo trabalho, 
equipa de profissionais 
e como editora por nos 

dar a conhecer os vossos 
trabalhos.

Marta PereiraDesejo-vos muitos Parabéns. 
Como psicóloga invisto bastante 
nos vossos livros de excelência. 

Que sejam mais 22 de muito 
sucesso e livros úteis à prática da 

psicologia em Portugal

Ana Cláudia 

Parabéns! 
Continuem a trabalhar 

com o mesmo 
profissionalismo! 

Obrigada

Maria José Falcão

Mais uma vez, 
muitos Parabéns à 

Psquiquilibrios e aos excelentes 
profissionais que ai trabalhão 

e dão o seu melhor! Muito 
sucesso por muitos mais anos!

Cláudia Silva

Parabéns Psiquilibrios pelo 
profissionalismo e qualidade 
na edição de manuais. Tenho 
vários livros vossos e sei que 
é um trabalho com qualidade 
porque também sou psicóloga.

Ângela Rodrigues

Parabéns Psiquilibrios 
e muito sucesso e 

felicidades

Felicidade 
Maia

Gostava de vos 
agradecer pelo envio do livro. 

Muito obrigada e mais uma vez, 
muitos parabéns! Desejo que o 
vosso trabalho continue a ser 
sempre uma referência para 

estudantes, profissionais e para a 
comunidade em geral!

Ângela Baptista 

Muitos parabéns pelo  
aniversário e pelo 

trabalho.  Que venham 
muitos mais

Elisabete Vieira

Pessoalmente, o meu muito obrigada! 
Todos os livros que tenho adquirido da Editora 
Psiquilíbrios são excelentes! Uma ferramenta 

de trabalho de referência e, pessoalmente, uma 
fonte de aprendizagem, 

como profissional e como mãe. 
A nossa forma de agradecer será mesmo o 

continuar a utilizar os serviços e a fazer, sempre 
que possível, a divulgação/ aconselhamento dos 

vossos excelentes trabalhos.

Miriam C.
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Campanha de Aniversário
Aproveite as nossas promoções de aniversário!

22% 
DE DESCONTO NOS 
SEGUINTES LIVROS, DE 
9 A 13 DE SETEMBRO

Os Anos Incríveis

Lá em casa mandam eles? Manual da Escala de Crenças 
sobre Punição Física…

O Birras queria ser da família 
da Clara! (2ª Edição)

Bully, um mauzão que gostava 
de magoar os seus colegas

Vítimas de crime e violência: 
Práticas de intervenção

22 livros de oferta para as 22 primeiras encomendas 
registadas no nosso site e pagas entre os dias 9 e 13 de 
setembro. Cada encomenda receberá 1 livro mediante o 
nosso stock, sendo a atribuição aleatória.

C O N D I Ç Õ E S :

1 22 Livros oferta: 
	 •	 6 Mães & Pais
	 •	 4 Conceptualização, avaliação e intervenção nas dificuldades de 

aprendizagem
	 •	 3 Vitimologia: das novas abordagens teóricas 
	 •	 3 Avaliação Psicológica: instrumentos validados para a população 

portuguesa, vol. II
	 •	 3 Psicoterapia Construtivista: um modelo centrado em dilemas
	 •	 2 CD Pôr o Medo a Fugir
	 •	 1 Os Anos Incríveis: Guia de Resolução de Problemas para Pais de 

Crianças dos 2 aos 8 anos de Idade

2 O envio do comprovativo de pagamento para psiquilibrios@gmail.com 
até o dia 13 de setembro é obrigatório.

3 Não fazemos reservas de livros oferta.

4 Limitado a uma oferta por cliente.

5 Acrescem portes de envio

6 Não acumulável com outras promoções e vouchers.

7 Em caso de dúvida, contacte psiquilibrios@gmail.com 

22 LIVROS DE OFERTA

E MUITO MAIS!
ACOMPANHE AS NOSSAS COMEMORAÇÕES E OFERTAS 

NO FACEBOOK, TWEETER, INSTAGRAM E NAS 
NOSSAS NEWSLETTERS

Manual de Psicologia Clínica 
da Criança e do Adolescente
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Escola & Família
Aquilo que mais me toca no final de 
cada ano escolar: os meus alunos

Aquilo que mais me toca no final de 
cada ano escolar: os meus alunos. 

Tenho trazido do meu percurso de 
professora amigos para a vida, por ter 
com eles vivido momentos de bem-estar 
inigualáveis. Já lhes testemunhei, mes-
mo depois da escola, tantos sucessos, já 
deixei que uma lágrima rolasse de alegria 
por vê-los casarem ou por terem filhos 
e ainda procuro mantê-los por perto... 
mesmo que alguns estejam do outro 
lado do planeta! Também vivi momentos 
avassaladoramente difíceis, já fui obriga-
da a acompanhar alguns no seu último 
percurso. E de uma coisa nunca poderão 
duvidar: poderá um dia o Tempo apagar 
da minha memória os nomes dos meus 
alunos, não o posso negar... mas nunca 
os seus sorrisos de criança!

Assim, depois de uma vida de com-
pleta satisfação profissional, eis senão 
quando… surge quem alguém que en-
tendeu por bem pegar no calendário es-
colar e marcar o início das aulas como 
que se de um mapa se tratasse para se 
lançar numa avassaladora “caça às bru-
xas”, sussurrando em voz maquiavélica e 
arrastada: “Há por aí uns certos seres… 
chamados professores… que não esta-
rão, nunca, de certeza, ao nível do meu 
filho… não os conheço, não sei como tra-
balham… mas tenho a certeza disso!”. Sai 
então o resultado de um teste e é monta-
do o cerco a uma professora (ao que pa-
rece depois a outros). Bota-se uma cruz 
em chama proeminente em praça pública 
e gritam-se, de forma enraivecida, frases 

de ordem: “Esta professora não gosta dos 
seus alunos, ela não os sabe cativar, ela 
não sabe ensinar, ela dá testes assim e de 
outro modo, ela provoca neles o medo!”.

Aponta-se então o dedo a tudo o que 
se entende por bem! Ora bem… Os pais 
têm esse direito. Esse e muitos outros. 
O Santo Ofício também tinha muitos di-
reitos. 

E aqui, assim, se resume uma vida de 
ensino ou, por estas palavras, de ausên-
cia de capacidades pedagógicas, huma-
nas e outras quiçá! Restam os números e 
as opiniões (de outros alunos e de outros 
pais) que, mesmo que digam o contrário 
disso, aqueles pais e filho mantêm a ideia 
de que é a professora que tem culpa… e 
também tem culpa, por certo, de todos os 
outros males deste Mundo… retomando 
ideias do Santo Ofício! Nota: usa-se aqui 
o feminino da profissão porque é mesmo 
de mim que falo; masculino em aluno 
serve propósitos generalistas. 

Pois… o que direi eu, então, em minha 
defesa? Diretamente sobre isso??... nada! 
Mas terei de acrescentar que tenho pena 
que essas situações ocorram porque te-
nho a certeza de uma coisa: perde-se o 
melhor dos sentimentos que uma profes-
sora pode ter por um aluno, em troca do 
que, mesmo os pais entendendo que não, 
porque é disso que vêm à escola reclamar, 
já existia: o dom do respeito e o compro-
misso com o profissionalismo. O que se 
perde, então? Perde-se, pois, o sentimen-
to do bem-querer. Esse que não faz parte 
das obrigações dos professores, apenas de 

si mesmos, e, depois de situações dessas, 
se torna mesmo irrecuperável.

Diz-me a experiência que, e feliz-
mente, eu não conheço, bons alunos que 
não sejam alunos bons. E desengane-se 
quem pensar que estou a falar daqueles 
que têm exclusivamente médias eleva-
das. Eu estou a falar de todos aqueles 
que brilham numa ou noutra área, da-
queles em quem notamos garra, daqueles 
a quem entregamos o nosso futuro sem 
receios porque sabemos que eles farão 
mais por este mundo do que os que antes 
de nós ou nós mesmos fizemos e ainda 
daqueles que vão aprendendo que o bom
-humor é uma poderosa arma. 

Faz parte dos meus Dez Mandamen-
tos de Professora não dar espaço ou im-
portância aos títulos dos pais, pois não 
ocupo um espaço profissional que esteja 
ligado nem à realeza, nem mesmo a ati-
vidades desportivas. Por isso, indepen-
dentemente da qualificação profissional 
que apresentem, terão sempre o meu 
respeito, mas, porque não estão nas mi-
nhas salas de aulas e não têm esse direi-
to, porque não têm formação específica 
superior adequada para indagar sobre as 
minhas práticas pedagógicas, não lhes 
darei créditos pessoais. São pais, não 
outra coisa, muito menos inspetores.           

Conclusão: visto-me muito de preto, 
tenho uns olhos luminosos, mas não sou 
ruiva, não tenho um gato preto, condu-
zo um carro e não uma vassoura e… não 
acredito que haja alunos que não mere-
cem os professores que têm… mas que os 
há, há! (É nestas ocasiões que eu gostaria 
de saber um bocadinho de galego, pois 
teria outro encanto!).

Sílvia Fernandes 

Professora licenciada em Português 
e Francês pela Universidade do 
Minho e Mestre em Ciências da 
Educação (Educação Especial) pela 
Universidade Católica de Braga.

Psiquilibrios enquanto revisora.

A Fundação Calouste Gulbenkian 
selecionou o Programa Anos Incríveis 
para educadores e professores, Como 
Promover as competências sociais e 
emocionais das crianças, como uma das 
metodologias de referência para as suas 
Academias Gulbenkian. 

Conheça o livro em: http://bit.ly/
competenciasociaispsiqulibrios

É importante criar uma rotina de es-
tudo para a criança, num lugar tranquilo 
e sem fatores de distração. Acompanhe o 
seu estudo ou peça a alguém de confian-
ça que o faça.

Deite as crianças mais cedo durante 
o período escolar: o sono é importante 
para que passe um dia bem-disposta e 
para promover o seu rendimento.

Sabia que
Novidades e outras histórias

Não perca o lançamento do livro 
Aliança Terapêutica: Da teoria à prática 
clínica (2ª ed). Psiquilibrios Edições, de 
Eugénia Ribeiro, em setembro.

“A aliança terapêutica emerge de uma 
espécie de dança a dois, em que os tem-
pos e os movimentos, de cada elemento da 
díade, se alinham reciprocamente ao ritmo 
da confiança e do respeito pela prontidão 
para mudar.”

(Eugénia Ribeiro) 

A psicoterapia é eficaz, sendo com-
parável, na maioria das perturbações, ao 
tratamento farmacológico (e.g. depres-
são). Nalgumas perturbações a psicote-
rapia deve ser a primeira linha de in-
tervenção e a medicação pode ser usada 
como coadjuvante (e.g. perturbação de 
pânico, insónia), noutras a medicação é 
absolutamente fundamental como pri-
meira linha (e.g. esquizofrenia, pertur-
bação bipolar) e a psicoterapia pode ser 
usada como coadjuvante. 

Destaques
Eventos, investigação e outros projetos

O Psiquilibrios é patrocinador do 2º 
Congresso Nacional de PHDA organiza-
do pela SPDA – Sociedade Portuguesa de 
Défice de Atenção –, a decorrer na Uni-
versidade do Minho nos dias 10 e 11 de 
outubro de 2019. Mais informações em 
https://congresso@spda.pt

No âmbito do congresso haverá um 
workshop inteiramente dedicado ao pro-
grama “Anos Incríveis”, com as mentoras 
Tatiana Homem e Andreia Azevedo - In-
tervir para prevenir: O Programa Anos 
Incríveis na intervenção precoce familiar 
perante os primeiros sinais de PHDA. 

O Psiquilibrios Edições é a editora do 
Programa Anos Incríveis em Portugal. 
Saiba mais em www.psiquilibrios.pt.

Quer divulgar 
algum evento, 

projeto ou estudo 
na nossa revista?

Contacte: 
psiquilibrios@gmail.com

NOTA: Os temas serão sujeitos a aprovação.

Nós escolhemos o 
profissionalismo, obrigada 
por acreditar nos profissionais 
do Psiquilibrios.
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Livros & outras notas
Sugestões de leitura

LANÇAMENTO EM 
SETEMBRO DE 2019

ALIANÇA TERAPÊUTICA: 
DA TEORIA À PRÁTICA CLÍNICA.
2ª EDIÇÃO REVISTA 
DE EUGÉNIA RIBEIRO

Eugénia Ribeiro é Professora Auxiliar 
da Escola de Psicologia da Universidade 
do Minho. É membro da Society for Psy-
chotherapy desde 1997 e do comité edi-
torial das revistas internacionais Inter-
national Journal of Clinical and Health 
Psychology e da Psychotherapy Resear-
ch. Foi diretora associada da revista Psi-
cologia (da APP). 

O interesse crescente sobre o estudo 
e a compreensão da aliança terapêutica, 
ao longo das últimas décadas, deve-se à 
sua relação moderada, mas consistente, 
com os resultados da terapia. A primei-
ra edição deste livro resultou do tra-
balho de aprofundamento teórico e de 
investigação sobre aliança terapêutica, 
desenvolvido por uma equipa de tra-
balho, desde 2005. Esta segunda edição 
dá continuidade ao trabalho, no entan-
to, com uma nova equipa, tendo como 
objetivo manter e atualizar os capítulos 
cujos temas organizadores continuam a 
fazer parte do nosso interesse de estudo 
e que se enquadram nas três linhas de 
investigação sobre aliança terapêutica. 
Em cada capítulo desta segunda edição, 
procurou-se ir para além da revisão da 
teoria e da investigação respetiva ao 
tema organizador, estendendo a reflexão 
às implicações para a prática clínica, for-
mação e supervisão de psicoterapeutas e 
psicólogos clínicos. 

Contribuíram neste livro as co-auto-
ras: Joana Mourão, Cátia Cardoso, Joana 
Coutinho (capítulo 2: Aliança terapêuti-

ca: contribuição do cliente); Joana Cou-
tinho & Nuno Pires (capítulo 3: Aliança 
Terapêutica: Contribuições do Terapeu-
ta); Zita Sousa (capítulo 4: Responsivi-
dade Terapêutica como microprocesso 
da Aliança); Joana Coutinho (capítulo 
5: Ruturas na Aliança Terapêutica); Dul-
ce Pinto & Ângela Ferreira (capítulo 6: 
Prevenir a desistência em psicoterapia: A 
relevância da aliança terapêutica).

Para saber mais sobre o livro, consul-
te: https://www.psiquilibrios.pt/produto/
alianca-terapeutica/

Se quiser conhecer melhor a inves-
tigação da Profª Eugénia Ribeiro sobre 
como a aliança terapêutica contribui 
para a mudança em psicoterapia, con-
sulte: https://www.psi.uminho.pt/pt/in-
vestigacao/Relacao_Terapeutica/

>>>>>>>>
PRÓXIMAS NOVIDADES 
EDITORIAIS

<<<<<<<<
O Psiquilibrios Edições está a pre-

parar novos lançamentos de livros nas 
áreas da Gerontologia, Desenvolvimen-
to infantil e do Luto. 

Acompanhe-nos no facebook e ins-
tagram e inscreva-se para receber as 
nossas newsletters http://bit.ly/subscri-
çãopsiquilibriosemrevista e passe a ser o 
primeiro a saber das novidades.

Psicologia & Educação
Educação Inclusiva: Um novo 
caminho ou o reequacionar 
do papel da escola?

Historicamente, o conceito de Educa-
ção Inclusiva surgiu associado à educa-
ção dos alunos com Necessidades Educa-
tivas Especiais, grupo tradicionalmente 
vulnerável à exclusão e ao insucesso. 
Regista-se, atualmente, uma perspetiva 
bem mais abrangente, sendo a tónica co-
locada na qualidade da educação e nas 
mudanças a introduzir nos contextos 
educativos, para responder às necessi-
dades de TODOS os alunos. 

As presentes orientações politico-e-
ducativas “obrigam” a reequacionar o 
papel da escola, o modo como esta vê os 
alunos e como se organiza para respon-
der a todos eles. Esta renovada dinâmica 
envolve alterações e modificações nos 
conteúdos, abordagens, estruturas e es-

tratégias e a convicção de que é respon-
sabilidade do sistema de ensino educar 
todas as crianças. Alicerçada em valores 
fundamentais que se prendem com a 
equidade, a justiça social e a igualdade 
de oportunidades, a inclusão é definida 
pelo Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, 
como um processo que visa responder à 
diversidade das necessidades e potencia-
lidades de todos e de cada um dos alu-
nos, através do aumento da participação 
nos processos de aprendizagem e na vida 
da comunidade educativa. 

De forma sucinta, as mudanças in-
troduzidas preconizam, sumariamente, 
as seguintes alterações na dinâmica de 
funcionamento escolar e de atendimento 
às necessidades de TODOS os alunos:

(i) Mudança do paradigma de Educação Especial para Educação Inclusiva, uma vez 
que a “educação especial” deixa de ter uma identidade distinta da “educação” e toda a 
escola se deve organizar para educar, sem exceção, todos os alunos;

(ii) Abolição do termo Necessidades Educativas Especiais. Todos os alunos têm ne-
cessidades educativas diferentes e mesmo que essas necessidades sejam menos habi-
tuais e específicas para algum deles, este facto não deve ser objeto de uma categorização 
distinta;

(iii) Realização de uma avaliação de caráter essencialmente pedagógico e por refe-
rência ao currículo, operacionalizada por uma equipa multidisciplinar;

(iv) Adoção de um conjunto de medidas de intervenção multinível para suporte à 
aprendizagem e à inclusão, que abrangem todos os alunos de que delas necessitem, 
designadamente: medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais. 

(v) Criação de Centros de Apoio à Aprendizagem nas escolas enquanto entidades 
que agregam recursos, competências e saberes disponíveis e adequados para a prosse-
cução da inclusão;

(vi) Existência de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva que 
assegura a transferibilidade e complementaridade de saberes e competências, funda-
mentais na identificação, planeamento e acompanhamento de estratégias educativas 
inclusivas;

(vii) Intenção de motivar e acolher uma maior participação dos pais e encarregados 
de educação nomeadamente o seu conhecimento, intervenção e acompanhamento dos 
programas educativos dos seus educandos;

(viii) A possibilidade de adaptação nos processos de avaliação para todos os alu-
nos, sem os quais se torna impossível desenvolver correntemente medidas educativas 
inclusivas.

(Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho; 
Rodrigues, Cação & Leite, 2018)

Ana Sofia Melo 

Doutorada pelo Centro de Investigação 
em Educação, Instituto de Educação 
– Universidade do Minho. Mestre em 
Psicologia Escolar e da Educação pela 
Escola de Psicologia da Universidade 
do Minho.

É certo que a inclusão não se faz por 
decreto, nem acontece seguindo um ma-
nual pronto a aplicar. Sempre se soube 
que desenvolver na escola atual valores e 
práticas inclusivas é uma tarefa comple-
xa e polémica. A complexidade da tarefa 
deve-se ao facto de a escola não ter sido 
criada para ser inclusiva e o processo de 
a tornar inclusiva para todos os alunos é 
uma tarefa difícil e que não se pode re-
solver com uma única medida, ainda que 
saibamos que se pode influenciar através 
de um conjunto articulado, persistente e 
direcionado de ações (Rodrigues, 2018). 

O caminho da inclusão implica três 
dimensões-chave, não podendo nenhuma 
delas ser negligenciada: (i) a dimensão 
ética, referente aos princípios e valores 
que se encontram na sua génese; (ii) a 
dimensão relativa à implementação de 
medidas de política educativa que promo-
vam e enquadrem a ação das escolas e das 
suas comunidades educativas; e (iii) a di-
mensão respeitante às práticas educativas 
e pedagógicas em meio escolar (Pereira et 
al., 2018). Não se tratando, por isso, de 
um processo célere, perfeito, coordenado 
e articulado, a inclusão é, antes de mais, 
um direito humano emergente e um ca-
minho que se constrói, em primeira ins-
tância, dentro de cada um de nós. Para-
fraseando Lao Tsé “uma longa caminhada 
começa com o primeiro passo”.
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Comunicação em Psicologia
Um fator distintivo e de notoriedade

Teresa Silveira 
(Autora Convidada)

Jornalista, colabora com o jornal 
“Vida Económica” há 19 anos, 
onde escreve sobre Saúde, Justiça, 
Trabalho e Segurança Social e 
Agricultura e Agroalimentar. É 
editora do suplemento “AgroVida”.

Mindfulness é o processo psicológico 
de entrar em contacto com os seus senti-
mentos e pensamentos de forma gentil, 
curiosa e respeitadora. É chamar a aten-
ção para as experiências que ocorrem no 
momento presente, treinando a atenção, 
a calma, e a paciência. 

A atenção plena pode ajudar-nos a 
controlar as nossas reações, impedindo 
as nossas respostas condicionadas. 

Há algumas práticas que podem facili-
tar a sua forma de estar e de se relacionar 
consigo e com os outros. 

Veja alguns exemplos:

Saber+
Alguns minutos de Mindfulness
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RESERVE ALGUM 

TEMPO PARA SI: 

Não é necessário nenhum tipo de 

equipamento especial para ter acesso 

às suas habilidades de atenção plena, 

basta encontrar algum tempo e 

espaço.

NÃO FAÇA 

JULGAMENTOS 

SOBRE SI PRÓPRIO: 

Quando surgirem pen samentos 

que o desviem da concentração e 

atenção ao presente, apenas aceite 

que a sua mente se afastou e, 

gentilmente, traga-a de volta para o 

presente. 

ENTRE EM 

CONTATO COM 

A SUA EXPERIÊNCIA 

INTERNA: 

Repare naquilo que sente e procure 

nomear a sua experiência. Por 

exemplo, se estiver ansioso poderá 

sentir enjoos ou dificuldade em 

respirar. Que nome daria a esta 

sensação? 

Ao conhecer o que sente poderá 

preparar-se para lidar com essa 

emoção de uma forma consciente e 

controlada.

REPARE EM 

ASPECTOS DA SUA 

VIDA EM QUE SE 

SENTE GRATO: 

Faça uma pausa no dia e repare em 

aspetos da sua vida pelos quais está 

grato (por ter a família que tem, os 

seus filhos, o seu companheiro/a, 

por ter quem o ame). 

SEJA GENTIL 

CONSIGO PRÓPRIO: 

A nossa mente leva-nos, 

habitualmente, a focar apenas no 

que correu de menos bom no nosso 

dia-a-dia. É assim que o ser humano 

funciona. Muitas vezes esses 

pensamentos são de crítica contra 

nós próprios e para mudar isso, 

precisamos fazer um esforço para 

termos pensamentos gentis e menos 

destrutivos. Identifique dois ou três 

pensamentos que pode ter quando 

a sua mente o critica e substitua 

imediatamente, depois, repare como 

isso o faz sentir.

O leitor não é seguramente arguido 
ou réu em nenhum processo judicial. Fe-
lizmente. Mas, se algum dia já foi cha-
mado a depor ou entrou numa sala de 
audiências para assistir ou intervir num 
julgamento, constatou aquela velha má-
xima: ‘não basta ter razão; é preciso pro-
var que se tem razão’. É muito simples: 
na barra dos tribunais, quem não fizer a 
prova, perde a ação. 

Em Psicologia, não terá de ser 
literalmente assim. Aos psicólogos, 
como, de resto, aos profissionais de ou-
tras áreas, para exercerem a atividade 
e estarem ativos no mercado, exige-se-
lhes tão-só – e já é muito - a prova das 
habilitações académicas e, aos que a têm, 
os certificados da experiência profissio-
nal. Quanto mais elementos constarem 
nos seus curricula, mesmo ao nível das 
soft skills (habilidades comportamentais 
e competências subjetivas), mais capaci-
dade técnica e credibilidade para a pro-
fissão se lhes reconhece.

Então, porquê vir invocar a Justiça 
num artigo de uma revista ligada à Psico-
logia?, perguntará o leitor. Defeito de pro-
fissão da autora, responderá logo a seguir. 

Tem razão. Também é por defeito. 
Mas não só. Em qualquer profissão, não 
basta ser bom e exercê-la com qualidade 
e exigência e pautar a atividade pela ética 
e a deontologia profissional (o que é uma 
obrigação e uma necessidade crescente 
nos dias de hoje, ante os atropelos que há 
por aí). É preciso também sair das quatro 
paredes do consultório, comunicar com 
os profissionais da área, a montante a ju-
sante, com a academia, com os pacientes, 
com a comunidade onde se está inserido, 
com a sociedade em geral, afinal.

O Psiquilibrios, sediado em Braga, 
assinala 22 anos de atividade em 2019. 
Consolidou-se, sobretudo a Norte, como 
uma referência na psicoterapia com 
crianças, adolescentes, adultos, casais e 
famílias. 

A par dessa vertente ‘core’, o Psi-
quilibrios alargou horizontes, reforçou 
competências e fez-se editora, especia-
lizada em Psicologia, Educação e Desen-

volvimento, editando obras da autoria 
dos seus fundadores, da sua diretora, de 
psicólogos que ali regularmente prestam 
serviço e chamando à liça autores de re-
nome, ligados à academia ou à prática 
clínica.

A par da edição de livros, no mercado 
ao dispor de estudantes, docentes, clíni-
cos, curiosos ou do cidadão comum, de 
há um ano para cá subiu mais um pata-
mar, abriu as asas e lançou uma revista: 
a ‘Psiquíbrios em Revista’. 

A publicação tem, seguramente, cus-
tos associados, mas é um importante 
veículo de comunicação, ali divulgando 
entrevistas, opiniões, análises e aconse-
lhamento, tão úteis e importantes para 
quem a ela tem acesso, em papel, através 
do site ou das redes sociais. 

O caminho faz-se caminhando e to-
dos os que me lêem sabem o quão rele-
vante é hoje comunicar. Por isso estou 
certa que este acrescido esforço finan-
ceiro e humano com a ‘Psiquíbrios em 
Revista’ há-de garantidamente trazer 
retorno. Para dentro e para fora da or-
ganização. 

Não está cientificamente comprovado 
e varia, naturalmente, de caso para caso, 
mas a atividade de comunicação externa 
de uma instituição ou empresa – através 
de livros, revistas, newsletters, artigos 
de opinião em publicações especializa-
das, participação em congressos ou em 
conferências em escolas ou universida-

des – promove a exposição pública do 
Psiquilibrios, alimenta a sua autoestima, 
responde aos deveres de responsabilida-
de social e, muitíssimo importante, é fa-
tor de prestígio e de notoriedade pública. 
E pode até ajudar à sustentabilidade eco-
nómica e financeira da atividade.

As marcas ou empresas que querem o 
seu nome (re)conhecido no mercado sa-
bem bem que isto é literalmente assim. 
Que é fundamental o design, a imagem e 
bons conteúdos, assim como é vital sair 
da casca, dar a cara, comparecer, contri-
buir, intervir, interagir, colaborar e co-
municar eficazmente com os parceiros e 
a comunidade para conquistar visibilida-
de e assegurar boa reputação.

É crucial ser excelente profissional e 
saber crescer, aprender com a experiên-
cia e aprimorar valências. Como um dia 
escreveu Paul Arden, ‘não basta ser bom, 
é preciso querer ser bom’. Mas, já agora, 
também é preciso mostrar que se é bom. 

Parabéns, Psiquilibrios!
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