
ACTA N.º 2 EM MINUTA 
Fórum Nacional de Psicologia 

 
Aos cinco dias do mês de Maio de dois mil e vinte, pelas 14 horas e 30 minutos, reuniu o Fórum 
Nacional de Psicologia (Fórum), em videoconferência, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1. Informações; 
2. Impacto da situação do novo coronavírus sobre o funcionamento dos cursos de 

Psicologia nas IES e sobre a prática psicológica; 
3. Financiamento da investigação em Psicologia; 
4. Avaliação dos cursos de Psicologia pela A3ES; 
5. Revista de Psicologia para Psicólogos; 
6. Outros assuntos; 
7. Aprovação da ata em minuta da presente reunião. 

 
 
Estiveram presentes os elementos identificados na lista de presenças anexa (Anexo 1). 

 
 
Ponto Um da Ordem de Trabalhos: Informações 

 
. Nada de relevante a apontar. 

 
Ponto Dois da Ordem de Trabalhos: Impacto da situação do novo coronavírus sobre o 
funcionamento dos cursos de Psicologia nas IES e sobre a prática psicológica 

 
O Coordenador da Mesa sugeriu duas fases na abordagem deste ponto, uma primeira relativa à 
discussão do documento apresentado pela Direção da OPP e uma segunda relativa ao 
funcionamento dos cursos de Psicologia nas várias IES. 

 
O Bastonário fez um enquadramento do documento mote redigido pela OPP e disponibilizado 
aos membros do Fórum. O documento, a ser enviado a decisores, procura sustentar as 
consequências expectáveis na saúde psicológica/mental da pandemia COVID-19 e das suas 
consequências, bem como propor uma resposta que inclua o reforço do número de psicólogos 
no SNS. 
Todos os representantes das IES presentes, bem como a Vice-Presidente da OPP, teceram 
comentários e apresentaram sugestões relativamente à proposta apresentada. 
O Coordenador da Mesa agradeceu os pertinentes contributos apresentados e responsabilizou- 
se por procurar integrar as sugestões num documento final que voltará a circular pelos membros 
do Fórum para aprovação final, o qual ficará anexo a esta ata. 
Sugeriu ainda a elaboração de outros documentos mais específicos em colaboração com os 
Colégios da Especialidade. 

 
De seguida, foi feita uma ronda por todos os presentes, para se pronunciarem sobre o 
funcionamento dos cursos de Psicologia e sobre a prática psicológica nas respetivas IES. 
Verifica-se que as aulas presenciais foram interrompidas em março, realizando-se todas as 
atividades à distância. Algumas irão retomar em breve algumas aulas presenciais, 
nomeadamente aulas práticas e laboratoriais de algumas unidades curriculares. Estágios 
curriculares e dissertações tiveram prazos flexibilizados para conclusão. Em algumas Instituições 
os alunos terão a possibilidade de efetuar atividades em Setembro, sem custos adicionais. 
Maioritariamente também as avaliações irão desenvolver-se em formato não presencial, sendo 
que apenas em alguns casos poderá vir a existir um momento de avaliação presencial. 



[Assinatura Assinado de forma 
 
 

Saúl Neves Neves de Jesus 
Qualificada] Saúl 

  
09:14:47 +01'00' 

As Instituições que têm Gabinetes de Apoio Psicológico mantiveram as suas atividades à 
distância, com níveis de adesão e interesse distintos de instituição para instituição. Foram 
criados Serviços nesta área em Instituições onde não existiam. 

 
 
Ponto Três da Ordem de Trabalhos: Financiamento da investigação em Psicologia 

 
. Ponto adiado para a próxima reunião. 

 
 

Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos: Avaliação dos cursos de Psicologia pela A3ES 
 
. Ponto adiado para a próxima reunião. 

 
 

Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos: Revista de Psicologia para Psicólogos 
 
Saúl de Jesus e Rute Brites desenvolverão uma proposta a ser apresentada na próxima reunião. 

 
 

Ponto Seis da Ordem de Trabalhos: Outros assuntos 
 
. Nada de relevante a apontar. 

 
 

A reunião terminou pelas 17:40 horas. 
 
 

Coordenador da Mesa do Fórum 

Saúl Neves de Jesus 
 
 
 

Secretário Executivo do Fórum 
 
 
 
 

Tiago Pereira 



Instituição Nome do Representante E-mail Notas
ISMAI Carla Cunha ccunha@ismai.pt Liliana Meira
ISCS - Norte José Carlos Rocha jose.rocha@iucs.cespu.pt
Egas Moniz Cristina Soeiro c.soeiro@netcabo.pt
Piaget Viseu Paulo Alves paulo.alves@viseu.ipiaget.pt
IS Manuel Teixeira Gomes Marina Carvalho marina.carvalho@ismat.pt
IS Miguel Torga Esmeralda Macedo esmeralda_macedo@sapo.pt
ISCTE Diniz Lopes diniz.lopes@iscte-iul.pt
ISPA Francisco Peixoto fpeixoto@ispa.pt
Autónoma Lisboa Rute Brites rbrites@autonoma.pt
Católica Braga Ângela Azevedo aazevedo@braga.ucp.pt
Católica Lisboa Augusta Gaspar augusta.gaspar@ucp.pt
Católica Porto Pedro Dias pdias@porto.ucp.pt
Universidade de Aveiro Anabela Pereira anabelapereira@ua.pt
FPCE-UC Joaquim Ferreira jferreira@fpce.uc.pt
Universidade de Évora Madalena Melo mmm@uevora.pt
FPCE-UL Luís Curral lcurral@fp.ul.pt
Univeridade do Algarve Saul Neves de Jesus snjesus@ualg.pt
FPCE-UP Fernado Barbosa fbarbosa@fpce.up.pt
Universidade Europeia Teresa Cristina Santos teresa.santos@universidadeeuropeia.pt
Universidade Fernando Pessoa Pedro Cunha pcunha@ufp.edu.pt
Universidade Lusíada Porto Joana Oliveira joanaoliveira@por.ulusiada.pt
Universidade Portucalense Ana Conde anac@upt.pt
Universidade da Madeira Ana Antunes ana.antunes@staff.uma.pt 
Bastonário OPP Francisco Miranda Rodrigues francisco.rodrigues@ordemdospsicologos.pt
Vice-Presidente OPP Sofia Ramalho sofia.ramalho@ordemdospsicologos.pt
Vogal da Direcção da OPP Teresa Espassandim teresa.espassandim@ordemdospsicologos.pt
Staff OPP Ana Carneiro ana.carneiro@ordemdospsicologos.pt
Saul Neves de Jesus Coordenador Mesa FNP snjesus@ualg.pt
Tiago Pereira Secretário Executivo FNP tiago.pereira@ordemdospsicologos.pt
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