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10 anos de
Psicoterapia Existencial
em Portugal

Em entrevista ao Perspetivas, Daniel Sousa,
psicólogo clínico, doutorado em Psicoterapia
na Wales University/Regent’s College,
professor no ISPA-IU e diretor da Clínica
ISPA, fala-nos na qualidade de membro da
comissão instaladora da Sociedade
Portuguesa de Psicoterapia Existencial.
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fissionais ou pessoais.

sentir-se verdadeiramente escuta-

tecipar vir a ser um problema.

Candidaturas Abertas
Formação em Psicoterapia Existencial
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7ª edição
Estão abertas as candidaturas até 30 de outubro de 2016. O curso tem
início em janeiro de 2017.
Envie o seu processo de candidatura para sppe@sppe.pt incluindo os
seguintes documentos:
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www.sppe.pt
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Profª Ana Maria Feijó (IFEN), Prof Samuel Antunes (OPP), Profª Manuela Veríssimo (Vice-Reitora ISPA), Prof Daniel Sousa (SPPE/ISPA) e Prof José Carvalho Teixeira (SPPE/ISPA) por ocasião do II Congresso Luso-Brasileiro de Psicoterapia Existencial
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