2.º ENCONTRO NACIONAL DE TÉCNICOS DO CEAMPS

Realizou-se de 07 a 10 de Setembro de 2010 na Base da Força Aérea em Maceda - Ovar, o 2º
Encontro Nacional de técnicos colaboradores da Liga dos Combatentes.
Estiveram presentes colaboradores dos CAMPS de Lisboa, Loulé, Porto, Coimbra e Chaves,
provenientes de várias áreas do saber, especialmente das áreas da psicologia clínica e da saúde e
serviço social. Estiveram presentes no encontro os Directores Clínicos do CAMPS de Lisboa (Dr.
Fernando David) e do CAMPS de Coimbra (Dr. Silva Santos), como forma de manifestarem o
reconhecimento e apreço pelo trabalho que está a ser desenvolvido nos CAMPS.
O encontro foi organizado e preparado pela equipa de facilitação chefiada pelo Prof. Doutor
João Hipólito, fazendo parte a Prof. Doutora Odete Nunes, Dr. Tito Laneiro (colaboradores do
CAMPS de Lisboa), Dr.ª Rute Brites, e Dr.ª Martina Lopes e Dr. António Correia do CEAMPS, ao
abrigo do protocolo de colaboração com o Departamento de Psicologia e Sociologia da
Universidade Autónoma de Lisboa.
Foram 4 dias intensivos de formação/aprendizagem contínua, das 09h30 às 23h de acordo com
um plano de formação estruturado e criado especificamente para ir de encontro às necessidades
dos técnicos que prestam apoio médico, psicológico e social aos combatentes e famílias.
O objectivo do encontro foi proporcionar um clima de comunicação que permitisse a cada
elemento do grupo encontrar um espaço de liberdade pessoal, permitindo a partilha de
experiências e vivências do seu dia-a-dia no trabalho realizado nos CAMPS, tendo como
objectivo final encontrar formas de actuação conjunta segundo o modelo de Abordagem
Centrada na Pessoa, potenciado através do desenvolvimento pessoal de cada um dos técnicos
envolvidos.
No último dia do encontro foi efectuada uma conferência pelo Prof. Doutor João Hipólito, cujo
tema “Teoria do desenvolvimento psico-afectivo e teoria do traumatismo”, contagiou todos os
participantes.
No final do encontro os técnicos ficaram munidos de um conjunto de saberes técnicos e trocas
experienciais bastante significativas, que os vão ajudar a continuar a desenvolver um trabalho de
qualidade no apoio técnico e humanização dos serviços prestados aos combatentes e suas
famílias.
O encontro terminou com um jantar e cerimónia de entrega de certificados de participação,
estando presentes a Direcção Central representada pelo Coronel Lucas Hilário e os Presidentes
dos Núcleos de Coimbra e Porto.

