
Grupo de Encontro mensal 

orientado através da visão

EcoPsicológica e

EcoPsicoterapêutica,

 

Na procura de um

Empoderamento da dimensão

feminina do corpo-mente-alma,

e equilíbrio do seu oposto

complementar, para um

caminho pessoal alinhado com

os princípios colectivos da

Natureza.

Facilitadora
Cláudia D. Rodrigues

Psicóloga & Psicoterapeuta
 

Contactos
 (+351) 933 61 49 03 

 almagaia.psicoterapianatureza@gmail.com

 

Participação por contributo

consciente em slidding scale 

O Caminho da Javalina

Serra da Arrábida
@Biovilla Sustentabilidade Para mulheres interessadas em abrir e desenvolver 

o seu potencial regenerador feminino
Pós-Patriarcado & Pós-Industrial

Circulo feminino



Tem 41 anos, é mãe de uma menina de
5, e irmã mais velha. 

 
Sente a sua linhagem materna entre
Trás-os-Montes, Galiza, e Brasil da

parte da avó, e Hebraica da parte do
avô. LPensa que a sua linhagem

paterna tenha raízes Romanas da parte
da avó, e Hebraicas e Germânicas/

Visigodas  da parte do avô. Há cerca de
5 gerações as suas famílias instalaram-

se nas zonas de Palmela e Setúbal,
bafejadas pela brisa e paisagens da

Serra da Arrábida, e é aí que trabalha e
habita com a sua filha, nas terras rurais

dos seus avós maternos.
 

É Psicóloga Clinica e da Saúde,
Psicoterapeuta Existencial, e Focusing
Trainer, com 16 anos de experiência

profissional, e acreditada como
Especialista pela Ordem dos Psicólogos

Portugueses. Passou por várias
instituições no sector público e privado

, assim como por vários consultórios
urbanos. Foi co-fundadora do Espaço-
Tempsis em Lisboa, e em 2014 iniciou
a sua transição pioneira em Portugal

para o setting de Psicoterapia na
Natureza, na Biovilla. Cláudia Dias Rodrigues

 

O Caminho da Javalina

Sobre a facilitadora

@Biovilla Sustentabilidade

 
Facilitou grupos psicoterapêuticos no

curso de especialidade em Psicoterapia
Existencial, e no Hospital do Outão.

 
Em 2019 fundou o projecto Alma Gaia -
Psicoterapia, Natureza, e Comunidade,

e criou o Grupo de trabalho
Ecopsicologia Portugal.

Actualmente acumula ainda as funções
de Psicóloga na Villa Natura Residência

Sénior, onde é responsável pelos
Grupos de Dança-Movimento

Expressão e Reconecção com a
Natureza. 

 
É membro efectiva da Sociedade

Portuguesa de Psicoterapia Existencial
(SPPE), e membro Ecoaliada da

International Ecopsychology Society
(IES), na qual actualmente é candidata a
representante da IES para Portugal    

By

Circulo feminino


