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FOI SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA 
de Representantes da Ordem dos Psicólo-
gos Portugueses (2013-16) e Coordenador 
da Comissão para a Cooperação com o En-
sino Superior e a Investigação em Psicologia 
(CCESIP) (2017-19). Em 2019 foi-lhe atri-
buída uma Menção Honrosa no âmbito do 
“Prémio Carreira Sul - 2019”, pela Delega-
ção Regional do Sul. Actualmente, é mem-
bro do Conselho Nacional de Psicólogos e 
coordenador da mesa do Fórum Nacional de 
Psicologia. 

Como surge o Fórum Nacional de Psico-
logia?
Saúl: O Fórum Nacional de Psicologia (FNP) 
é uma estrutura criada no início de 2020, 
integrando representantes de todas as 31 
Instituições de Ensino Superior (IES) portu-
guesas, públicas e privadas, que asseguram 
a formação de base e pós-graduada em Psi-
cologia, pretendendo reforçar a cooperação 
entre a OPP e estas instituições. Procura 
aprofundar o trabalho iniciado em 2017 com 
a Comissão para a Cooperação com o Ensi-
no Superior e a Investigação em Psicologia 
(CCESIP), em que se encontravam repre-
sentadas algumas dessas IES.

O objectivo principal seria o de fortalecer a 
ligação entre as IES que formam psicólogos 
e a OPP que regulamenta a actividade pro-
fissional, de forma a existir uma maior e me-
lhor interação entre ambas as partes. 

Qual o balanço que faz do trabalho já de-
senvolvido pelo Fórum Nacional de Psico-
logia? 
S: Procurando desenvolver uma agenda so-
bre temas actuais da sociedade portuguesa 
em que a Psicologia pode fornecer um con-
tributo, quer através da investigação, quer 
através da intervenção, logo nas primeiras 
reuniões o Fórum pronunciou-se sobre te-
mas como a crise climática e o impacto da 
situação do novo coronavírus. 

Até ao momento, foram já produzidos vários 
documentos que representam tomadas de 
posição ou recomendações sobre assuntos 
considerados importantes pelas IES e pela 
OPP, os quais são depois enviados para os 

responsáveis das IES e para outras institui-
ções às quais os assuntos tratados dizem 
respeito, nomeadamente a A3ES e a FCT. 

Em alguns destes documentos procura-se 
salientar a importância da intervenção psi-
cológica em diversos contextos, requerendo 
o reforço do número de psicólogos.

Também criámos a Revista Psicologia para 
Psicólogos, procurando contribuir para for-
talecer a ponte entre a investigação e a in-
tervenção em Psicologia em Portugal, tendo 
sido já publicados dois números.

O que falta realizar e, a curto prazo, quais 
são os principais objectivos?
S: Pretendemos continuar a desenvolver 
a Revista Psicologia para Psicólogos, pro-
curando uma cada vez maior aproximação 
entre o conhecimento e a investigação em 
Psicologia, realizada no âmbito das IES ou 
dos seus Centros de Investigação, e os psi-
cólogos que exercem com base nesses co-
nhecimentos.

Além disso, pretendemos continuar a for-
mular recomendações e tomadas de posição 
que ajudem a clarificar aspetos ligados ao 
funcionamento da Psicologia nas IES e que 
contribuam para salientar e afirmar a im-
portância da Psicologia e dos Psicólogos na 
nossa sociedade.

Neste momento, está a ser feito um levan-
tamento do funcionamento dos Serviços de 
Psicologia nas IES, através dum questioná-
rio online, no sentido de ser elaborado um 
documento caracterizador destes Serviços, 
procurando identificar boas práticas que 
possam ser generalizadas, bem como difi-
culdades que possam ser resolvidas.

Como descreve o desenvolvimento profis-
sional dos estudantes, enquanto profissio-
nais de Psicologia?
S: Cada vez mais, as IES procuram desen-
volver oportunidades formativas para os es-
tudantes, visando a aprendizagem de com-
petências transversais e contribuindo, desta 
forma, para o desenvolvimento global do es-
tudante enquanto pessoa, nas suas dimen-

sões socio-emocionais. Além disso, é cada 
vez maior a articulação entre os conheci-
mentos teóricos, baseados em investigações 
metodologicamente rigorosas, e a utilidade 
destes para as possíveis situações práticas 
de intervenção psicológica.

Também é cada vez mais cuidada a transi-
ção entre as diversas fases do processo de 
formação em Psicologia, nomeadamente en-
tre o 1º e o 2º ciclos, sendo neste realizado 
o estágio curricular, que permite uma maior 
aproximação à prática psicológica, a que se 
segue o estágio profissional, que permite uma 
imersão nas situações profissionais concre-
tas da vida de um psicólogo.

Neste processo de formação inicial, bem 
como depois na formação contínua, deve ha-
ver uma colaboração entre a OPP e as IES, 
contribuindo para psicólogos cada vez mais 
e melhor preparados para intervir e afirmar a 
Psicologia na sociedade.
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