
!
VALOR DAS INSCRIÇÕES - email 
para construtivistas@sppc.org.pt !
Psicólogos 300ECT  
Inscrição em 6 webinars:  20€ 
Inscrição em 9 webinars: 30€  !
Membros SPPC cotiz actualizada 
Inscrição em 6 webinars: 05€ 
Inscrição em 9 webinars: 15€ !
Membros SPPC Reg Semestral 
Inscrição em 6 webinars: 00€ 
Inscrição em 9 webinars: 00€ !
Inscrições e Pagamentos 
Inscrições para o email 
construtivistas@sppc.org.pt 
Enviar CV ou Cert. Habilitações !
Pagamentos via transferência bancária 
para o NIB 001000003637687000198 
ou via Paypal, para a conta Paypal 
construtivistas@sppc.org.pt 

WEBINARS 2014

!
EM QUE CONSISTE O WEBINAR !!
Os webinares decorrem à distância, via 
plataforma electrónica com recurso a voz, video, 
chat e slideshow para o apresentador e 
interlocutores. Alguns webinars como em 
Terapia de Coerência, com Bruce Ecker, ou G. 
Dimaggio (TMI) são em lingua inglesa. Outros, 
como emTerapia Focada nas Emoções, 
emTerapias Narrativas, ou em RACT - são em 
português. 
 
Durante os mesmos os apresentadores são 
questionados pelos participantes sobre os 
modelos em discussão, sendo possível também 
a consulta clínica. Os participantes inscritos 
podem de preferência enviar antecipadamente 
as questões (teóricas ou clínicas) que querem 
colocar. !
Neste formato os webinars  têm um numero 
limitado de 23 participantes.  

INFORMAÇÃO DE SUPORTE AO WEBINAR  !
Para poder participar com qualidade de som e imagem, 
e com estabilidade do sistema,  necessita de uma 
banda larga internet  e de uma ligação por cabo.  !
Atenção: as ligações wireless são muito instáveis e 
frequentemente insuficientes, nomeadamente quando 
quer intervir com a sua voz ou imagem. !
Todos os participantes devem assim dispôr de uma 
rede com uma velocidade de pelo menos 100Kbps. 
Pode testar a sua rede em www.speedtest.net  
 
Uma outra recomendação frequentemente útil é 
procurar alocar todos os recursos do seu computador 
disponíveis para o webinar, nomeadamente mantendo 
um mínimo de programas abertos no seu computador. 
Participe. 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE PSICOTERAPIAS CONSTRUTIVISTAS  

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOTERAPIA 
PSICÓLOGOS PSICOTERAPEUTAS 
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