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Intervir para prevenir: O
Programa Anos Incríveis
na intervenção precoce
familiar perante os
primeiros sinais de PHDA.
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ANDREIA FERNANDE S A ZE VEDO | Psicóloga
É doutorada em Psicologia, na área Clínica pela
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra (FPCE-UC).
Faz parte da Equipa de Investigação do Projeto Anos
Incríveis da FPCE-UC, tendo colaborado nos últimos anos,
em diferentes projetos (e.g., Academias do Conhecimento
da Gulbenkian, EEA Grants). É mentora do programa
de intervenção parental Anos Incríveis e supervisora
credenciada de dinamizadores do mesmo programa. É
formadora de profissionais em áreas como a intervenção
com pais, Psicóloga Clínica na área das crianças/
adolescentes no Psikontacto e Consultora Científica na
Associação Pais como Nós.

TATIANA C ARVALHO HOMEM | Psicóloga
É doutorada em Psicologia, na área Clínica pela
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra (FPCE-UC).
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Faz parte da Equipa de Investigação do Projeto Anos
Incríveis da FPCE-UC, tendo colaborado nos últimos
anos, em diferentes projetos (e.g., Academias do
Conhecimento da Gulbenkian, EEA Grants). É mentora
do programa de intervenção parental Anos Incríveis e
supervisora credenciada de dinamizadores do mesmo
programa. É formadora de profissionais em áreas como
a intervenção com pais, Psicóloga Clínica na área das
crianças/adolescentes no Psikontacto e Co-Fundadora da
Associação Pais como Nós.
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Resumo:
O Programa Anos Incríveis – Básico para Pais (Webster-Stratton,2008) faz parte de um conjunto de
programas de educação parental, da autoria de Carolyn Webster-Stratton (Universidade de Washington),
conjunto este que inclui, igualmente, versões dirigidas a educadores/professores e às próprias crianças.
O Programa Básico para Pais é destinado a grupos de pais, ou outros prestadores de cuidados parentais,
de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 7/8 anos. É implementado em grupos constituídos por 8 a 12 adultos, ao longo de 14 sessões semanais com a duração de 2 horas. Cada grupo de pais
é dinamizado por dois profissionais (facilitadores/líderes).
De acordo com a filosofia do programa a ênfase é colocada na relação terapêutica enquanto “processo
colaborativo”; no recurso a cenas em vídeo/DVD para facilitar a discussão; na dramatização de situações de interação pais-criança para pôr em prática as competências abordadas nas sessões, modelar
comportamentos adequados e suscitar a discussão no grupo; nas atividades recomendadas para casa,
para promover a generalização; e no suporte do grupo. Os principais objetivos do programa são: fortalecer as relações pais-criança e encorajar a cooperação desta; incentivar estilos parentais positivos;
encorajar imposição de limites efetivos e a definição de regras claras; e promover o uso de estratégias
disciplinares não violentas.
Os programas “Anos Incríveis” são baseados em evidências (evidence-based) e provaram ser eficazes:
no aumento de práticas parentais positivas e apoiantes; na redução de práticas parentais coercivas e
negativas; na redução do número de problemas de comportamento de crianças, em casa ou na escola,
nomeadamente problemas de oposição, falta de atenção, impulsividade e hiperatividade; no aumento
de aptidões sociais da criança. O workshop será orientado de acordo com as seguintes temáticas:
1. Contextualização teórica breve do Programa e da sua implementação em Portugal;
2. Aplicação do Programa AI a pais de crianças com sintomas de PHDA: ajustamentos, especificidades e implicações clínicas;
3. Exercícios práticos, destacando os principais componentes e tópicos do Programa relevantes na
problemática da PHDA.

Objetivos:

Publico alvo:
§ Psicólogos, Educadores de Infância, Professores, profissionais
na área da saúde;
§ Estudantes e Investigadores com interesse em PHDA.

www.congresso.spda.pt
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Através deste workshop pretende-se sensibilizar os formandos para
as potencialidades preventivas e interventivas de um programa
empiricamente validado, o Programa “Anos Incríveis – Básico para Pais”
(http://www.incredibleyears.com/), quando aplicado a pais de crianças
entre os 3 e os 8 anos de idade com sintomas de PHDA. Pretende-se
igualmente alertar para as especificidades na aplicação deste programa
à problemática em causa, de forma a potenciar os resultados e a eficácia
da intervenção.

Inscreva-se!
[WS1] Intervir para
prevenir.

Especial

(Associados SPDA1,
Participante no Congresso)

30€

Nº participantes máx: 40
(min. para início 17)

Normal

40€

Inscrições on-line em:
www.congresso.spda.pt
Fale connosco...
Telefone

963 010 262

E-mail

secretariado@spda.pt

Perguntas frequentes.
§ Sou participante no 3º Congresso Nacional de PHDA, estou inscrito no workshop?
Não, a inscrição no Workshop é autónoma do Congresso. Como participante no congresso
tem acesso a um desconto de no valor da inscrição no workshop.
§ Não sou participante no 3º Congresso Nacional de PHDA, posso inscrever-me no
workshop?
Sim, a inscrição no Workshop é autónoma do Congresso.
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§ Se participar no Workshop recebo um certificado?
Sim, quem participar no workshop recebe um Certificado de Participação.
§ Como me posso inscrever?
No website www.congresso.spda.pt encontra um separador de “Inscrições”. Selecione
“Workshop” e depois o workshop em que se pretende inscrever. Nesta página tem também
todas as informações relativas a preços e condições de pagamento.
§ Posso trocar de workshop?
Desde que ainda existam vagas disponíveis no outro workshop pode trocar. Para tal basta
enviar um e-mail para o secretariado@spda.pt. Pode trocar de workshop no máximo 1 vez.
§ Se não houver nº minimo de inscritos?
Tem duas hipóteses, ou troca para um workshop com vagas ou devolveremos o valor da
inscrição.

1 - Inscrição como “Associado” validada após verificação de quotas regularizadas; O pagamento terá de ser feito por transferência bancária
para o IBAN indicado no e-mail, num período máximo de 48h após a inscrição, caso contrário a inscrição será anulada; A inscrição só será
considerada válida após recepção do comprovativo de transferência - secretariado@spda.pt; Em caso de desistência até ao dia 10/03/2020, o
Secretariado retém 50% do valor da inscrição. Após esta data não haverá lugar a qualquer devolução; Após dia 17/04/2020 as inscrições podem
ser efectuadas no local e têm um acréscimo de 20% ao preço sem desconto; Inscrições limitadas.
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