
Terapia de Casal 

A Terapia de Casal é uma resposta psicoterapêutica que visa ajudar os casais que 

querem melhorar a sua relação, ou que sentem estar em crise relacional.  

A Terapia de casal foca-se nos problemas do casal, bem como nos problemas individuais 

de cada um dos elementos do casal que poderão estar a interferir na relação.  

Procura-se desta forma ajudar os casais a identificar os possíveis conflitos que podem 

afetar de forma negativa o relacionamento, como: dificuldades de comunicação, 

desgaste relacional, insatisfação sexual, infidelidade, entre outros, bem como apoiar o 

casal na tomada de decisão e na otimização dos seus recursos positivos, para uma 

relação conjugal mais satisfatória.  

 

Como são estruturadas as sessões de Terapia de Casal? 

As sessões são realizadas com ambos os elementos do casal, podem ser em regime 

presencial, ou online e têm a duração de 90 minutos. A periodicidade das sessões é 

definida em conjunto com o terapeuta e o casal, conforme as necessidades e 

dificuldades identificadas. Mediante avaliação poderá ser necessário que os elementos 

do casal tenham acompanhamento psicológico de forma individualizada, caso se 

venham a verificar alterações pessoais e individuais, que afetam diretamente a relação 

conjugal. 

 

Qual o objetivo da Terapia de Casal? 

A Terapia de Casal pretende ajudar casais com dificuldades de relacionamento, que já 

não conseguem ser apenas resolvidas em casal/família. A Terapia de Casal abre espaço 

para que ambos os elementos do casal se possam expor mais abertamente, comunicar 

as suas preocupações, dificuldades e perspetivas acerca da relação conjugal. O psicólogo 

desempenha um papel de mediação, procurando definir objetivos e compromissos com 

o casal, para que este trabalho em conjunto, traga benefícios e uma melhoria efetiva na 

relação. Nas sessões os casais podem encontrar o contexto ideal para que haja um maior 

conhecimento da relação e para que a conexão entre ambos seja melhorada, resultando 

numa maior intimidade e satisfação com o parceiro(a). 

 



Quando é que é indicado fazer Terapia de Casal? 

A Terapia de Casal está indicada para casais que estão com dificuldades no seu 

relacionamento, mas que pretendem continuar a investir na relação. 

 

Quem pode fazer Terapia de Casal? 

Pode realizar Terapia de Casal, casais adultos em situação de: namoro, união de facto, 

casados, relações não assumidas, casais que pretendam reatar após separação/divórcio.  

 

Quais são os motivos para recorrer à Terapia de Casal? 

Os motivos dependem da relação conjugal de cada casal, porém situações que podem 

motivar os casais a procurar recurso na Terapia de Casal são as dificuldades de 

comunicação, afastamento emocional, infidelidade, insatisfação sexual, 

separação/divórcio iminente, dificuldades na gestão familiar, desgaste relacional, 

conflito e discussões persistentes, entre outros.  
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