
Resumo:Este relatório surge no seguimento da obtenção do Grau de Mestre em Psicologia 

Clínica e da Saúde, pela Universidade da Beira Interior. 

O mesmo encontra-se agrupado em três capítulos, sendo que no capítulo I se realiza uma 

descrição do contexto organizacional onde foi realizado o Estágio Curricular (mais 

precisamente o Núcleo de Apoio Psicológico e Comunitário da Covilhã – NAPsiCC e o 

Núcleo de Estudos e Intervenção em Psicologia - NEIP). Será contemplado um outro 

contexto que, apesar de não consistir num local de estágio, acabou por ter sido uma 

entidade à qual estive ligada durante todo o período de estágio, que é Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo da Covilhã - CPCJ. Esta oportunidade surgiu no 

âmbito do estágio no NAPsiCC uma vez que uma das suas parcerias é a Câmara Municipal 

da Covilhã à qual a CPCJ está inserida. Neste sentido, foi-me dada a oportunidade de poder 

colaborar com esta entidade ao longo do estágio. Assim, serão também apresentadas as 

actividades que nela foram efectuadas. 

Neste capítulo encontram-se descritas todas as actividades desenvolvidas ao longo de nove 

meses de Estágio (Outubro de 2007 a Junho de 2008), quer em termos de avaliação, 

intervenção e investigação, terminando com uma reflexão crítica. 

No capítulo II e III são mencionadas as referências bibliográficas e os anexos 

respectivamente.  
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Abstract: This report appears in the continuation of the obtaining of Master's Degree in 

Clinical Psychology and of the Health, for the University of Beira Interior.  

The same is contains three chapters. In chapter I takes place a description of the 

organizational context where the apprenticeship (more precisely the Center for Psychological 

Support of Community and Covilhã - NAPsiCC and the Center for Studies and Intervention in 

Psychology - NEIP) was accomplished. It will be contemplated another context that, in spite 

of not consisting in a apprenticeship place, ended for it being an entity to which I was linked 

during the whole apprenticeship period, that is the Commission of Protection of Children and 

Young in Danger of Covilhã - CPCJ. This opportunity appeared in the extent of the 

apprenticeship in NAPsiCC once one of their partnerships is the City Hall of Covilhã to which 

CPCJ is inserted. In this sense, it was given me the opportunity to collaborate with this entity 

along the apprenticeship. Like this, it will be also presented the activities that were made in it.  

In this chapter are described all activities carried out over nine months of Stage (October 

2007 to June 2008) in terms of assessment, intervention and research, ending with a critical 

reflection.  In Chapter II and III are listed the references and annexes respectively. 
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