
 

 

 

Identificação Profissional 

 
 
 
 

 

 
 
 

Nome: Patrícia Simões Oliveira 
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 ESPECIALIDADE(S) 

(ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES – OPP) 
 

 

 

 Área(s) de especialidade(s) – PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE 

Especialidade(s) avançada(s) – NEUROPSICOLOGIA - a aguardar aprovação pela OPP 

 
 

 
 

 
PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL 

 
 
 

Licenciou-se em Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa no 
ano de 2009 e efetuou Mestrado em Psicologia Clínica da Saúde e da Doença, na 
mesma faculdade, em 2011. No âmbito da tese de Mestrado, realizou investigação ao 
nível da ansiedade infantil, nomeadamente, estudou a discordância criança-mãe ao 
nível da avaliação da ansiedade num estudo quantitativo e qualitativo. Efetuou estágio 
curricular no Centro de Saúde de Marvila.  
 
Realizou o estágio de acesso à Ordem dos Psicólogos de 2012 a 2013 na Unidade de 
Psico-Oncologia do Polo de Barcelos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, onde efetuou 
consultas de avaliação, acompanhamento e intervenção psicológica com crianças e 
adultos em contexto oncológico (doentes, familiares e amigos), de forma individual e 
em Psicoterapia de grupo. Ainda organizou e palestrou em ações de prevenção e 
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sensibilização para a temática oncológica.  Também foi Psicóloga Voluntária na mesma 
instituição nos períodos pré e pós término do estágio. Ainda no ano de 2012, realizou o 
Curso Básico de Psico-Oncologia.  
 
Em 2014 integrou a Equipa da Valedeste – Cooperativa de Solidariedade Social – CRL 
IPSS, onde realizou consultas de avaliação, acompanhamento e intervenção psicológica 
em todas as faixas etárias, e ainda interveio com crianças e jovens em risco acolhidos 
em Centro de Acolhimento Temporário. Organizou e palestrou em ações de prevenção 
e sensibilização para a temática da saúde e doença em geral.  
 
Efetuou Pós-Graduação em Neuropsicologia Clínica: do Diagnóstico ao Tratamento, e 
Pós-Graduação em Intervenção Neuropsicológica: Avaliação e Reabilitação. No âmbito 
da Pós-Graduação realizou um estágio Policlínico ÊBAM (Espanha) na área da Avaliação 
e Intervenção Neuropsicológicas. Ainda realizou o Curso de avaliação e Intervenção no 
Processo de Luto da infância à idade Adulta, e efetuou Formação Profissional em 
Intervenção Psicológica em Situação de Catástrofe. Atualmente encontra-se a 
frequentar a Pós-Graduação de Intervenção Clínica em Cuidados Paliativos. 
 
Foi formadora de “Boas Práticas Parentais” da dimensão PASSE Encarregados de 
Educação, em 2013, em colaboração com a equipa de saúde escolar da Unidade de 
Cuidados na Comunidade Barcelos Norte, do ACES Cávado III – Barcelos/Esposende. Já 
em 2016 foi Formadora num curso de auxiliar de fisioterapia, ministrando a temática 
“Psicologia da Doença”. É formadora certificado pelo IEFP desde 2015. 
 
Atualmente é Psicóloga na Viver com Prazer – Delegação da Associação AVC, no 
concelho de Esposende. Aí realiza consultas de avaliação, acompanhamento e 
intervenção Psicológica em doentes vítimas de AVC e seus cuidadores/familiares, quer 
em contexto de gabinete, quer em contexto de domicílio. Ainda realiza avaliação e 
reabilitação Neuropsicológica em doentes com AVC.   
 
Ainda integra a equipa técnica do Centro Clínico-Educacional do Personalizar, e em 
Outubro de 2016 passou a coordenar o Serviço de Neuropsicologia 
 

 

 
ÁREAS DE INTERESSE PROFISSIONAL E DE INVESTIGAÇÃO 

 
 
As áreas de interesse ao nível da intervenção psicológica recaem sobre as 

patologias físicas (Oncologia, AVC, Fibromialgia, Doenças do foro cardíaco, entre 
outras), bem como a adaptação e gestão emocional e cognitiva em todo o processo da 
doença. Também recaem nos processos de Luto, nas Perturbações de Humor e de 
Ansiedade na infância, adolescência e na vida adulta. E ainda na Avaliação e 
Reabilitação Neuropsicológica. 
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COMUNICAÇÕES APRESENTADAS 

 
 

 
2016 – Participação como oradora no Encontro de Cuidadores da Semana da Saúde, 

organizado pelo Município de Esposende.  

2016 – Participação como oradora na Sessão de Informação e Prevenção “ABC do AVC” 

no Centro Social de Belinho. 

2016 – Participação como oradora na Sessão de Informação e Prevenção “ABC do AVC” 

na Junta de Freguesia de Antas. 

2016 – Participação como oradora na Sessão de Informação e Prevenção “ABC do AVC” 

no Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro. 

2016 – Participação como oradora na Sessão de Informação e Prevenção “ABC do AVC” 

na Junta de Freguesia de Curvos.  

2014 – Participação com oradora na Ação de Sensibilização “Prevenção e Tratamento 

da Diabetes”, organizada pela Valedeste – Cooperativa de Solidariedade Social e 

realizada nos Bombeiros Voluntários de Viatodos.  

2013 – Participação como oradora na Ação de Sensibilização “Mais Saúde, Mais Vida”, 

organizada pela Unidade de Psico-Oncologia do Pólo de Barcelos da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e pela Associação AVC, na Junta de Freguesia de Oliveira. 

 

 
TRABALHOS PUBLICADOS 

 
 

 
Oliveira, P. (2011). Discrepância e acordo entre informadores na avaliação da 

ansiedade em crianças em idade escolar: discrepância e acordo 

mãe criança. Lisboa: Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa. 

 

CONTACTOS 
 

Centro Clínico-Educacional: Personalizar 
Av. D. Nuno Álvares Pereira, nº25 
4º Andar – Salas 401 e 402  
4750-324 Barcelos 
Tel. 253 812 311 Tm. 911118741 
Email: personalizar.consulta@gmail.com 
Site : http://www.personalizarclinica.com 
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