
ATA N.º 6 EM MINUTA 
Fórum Nacional de Psicologia 

 
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas 14h30, reuniu o Fórum Nacional de 
Psicologia (FNP), em videoconferência, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
1. Informações; 
2. Eleição do Coordenador da Mesa do Fórum; 
3. Reconhecimento pelas IES de graus na área científica da Psicologia obtidos em Universidades 
estrangeiras (síntese das informações fornecidas pelas IES); 
4. Serviços de Psicologia no Ensino Superior (levantamento de práticas nas IES); 
5. Utilização de novas tecnologias na intervenção psicológica; 
6. Cursos de mestrado para não psicólogos; 
7. Outros assuntos. 
 
Estiveram presentes os elementos identificados na lista de presenças anexa. 
 
O Coordenador da Mesa do Fórum, Saúl Neves de Jesus, após cumprimentar e agradecer a 
presença dos membros, bem como dar as boas-vindas àqueles que participam pela primeira vez 
em reuniões do Fórum, informou que, tendo em conta o combinado na última reunião, devido à 
realização da reunião ser de forma remota não se realizaria a eleição do Coordenador da Mesa 
do Fórum, prevista no ponto 2 da OT.  
De seguida, solicitou que o ponto 5 da OT (Utilização de novas tecnologias na intervenção 
psicológica) fosse antecipado para ser analisado logo após o ponto 1, relativo às Informações, de 
forma a que o Bastonário pudesse estar presente na análise deste ponto, visto este só poder estar 
no início da reunião. 
A seguir, o Bastonário Francisco Rodrigues, após cumprimentar os presentes, referiu que a eleição 
do Coordenador da Mesa do Fórum será feita na próxima reunião, após o que apresentou 
informações relevantes quanto ao ponto relativo à utilização das novas tecnologias, 
nomeadamente o interesse da Secretaria de Estado da Transição Digital celebrar um acordo 
pioneiro com a OPP e com as IES. 
Os membros concordaram com a antecipação da discussão do ponto 5, após o ponto das 
Informações. 
 
Ponto Um da Ordem de Trabalhos: Informações  
Neste ponto, o Coordenador da Mesa do Fórum informou que foi feito o lançamento online da 
revista “Psicologia para Psicólogos” no dia 19 de março, com a participação dos autores dos 
artigos. Aproveitou para recordar que a submissão de artigos para o próximo nº da Revista está 
prevista até final de setembro, pelo que procurou sensibilizar os membros do Fórum para 
contribuírem diretamente com artigos, bem como para divulgarem nas suas Instituições e 
respetivos Centros de Investigação, de forma a que outros colegas submetam artigos nesta 
Revista. 
A seguir informou que, no dia 23 abril, por solicitação da Vice-Presidente da OPP, Sofia Ramalho, 
participou na “X Reunião de Decanos da Rede Iberoamericana Universitária de Psicologia”, em 
que foram abordados temas relevantes, nomeadamente o processo de formação em Psicologia 
durante a pandemia, a certificação do Psicólogo nos diferentes países, o Observatório da 
Psicologia na América Latina e a “Telepsicologia”. 



 
Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos: Utilização de novas tecnologias na intervenção 
psicológica 
Na sequência da apresentação anteriormente feita pelo Bastonário, ocorreram várias intervenções 
por parte dos membros do Fórum, as quais, embora alertando para aspetos a serem tidos em 
conta num acordo a realizar, foram no sentido da abertura para que a OPP procure aprofundar a 
proposta de acordo com a Secretaria de Estado da Transição Digital. 
De seguida, o Coordenador da Mesa do Fórum fez referência aos dois documentos produzidos 
pela OPP no âmbito deste ponto, os quais poderiam servir de referência à reflexão a desenvolver 
pelo Fórum:  
“Intervenção psicológica à distância durante a pandemia Covid-19” (março/2020) (documento de 
apoio à prática); 
“Plano Estratégico Nacional para a Telesaúde 2019-2022” (março de 2021) (Contributo científico 
da OPP). 
Seguiram-se algumas intervenções por parte dos membros do Fórum. Foi decidido que Tânia 
Gaspar, Suzana Caldeira, Margarida Pocinho e Teresa Santos, juntamente com o membro da 
Direção da OPP Tiago Pereira, o Coordenador e a Secretária Executiva do Fórum, constituíssem 
um grupo de trabalho com o objetivo da elaboração de um documento sobre este assunto a enviar 
às IES. 
 
Ponto Três da Ordem de Trabalhos: Reconhecimento pelas IES de graus na área científica 
da Psicologia obtidos em Universidades estrangeiras (síntese das informações fornecidas 
pelas IES) 
O Coordenador da Mesa do Fórum fez um enquadramento deste ponto, salientando o facto do 
grupo de trabalho formado na última reunião ter produzido a Recomendação, intitulada 
“Reconhecimento de graus na área científica da Psicologia obtidos fora do espaço económico 
europeu”, a qual foi divulgada junto das várias IES.  
Mas, para além deste documento genérico, foi feito um trabalho de identificação sobre o que 
estava a acontecer nas diversas IES, no sentido de estas poderem convergir em relação a este 
tema.  
Com base nas respostas das IES a algumas questões colocadas neste âmbito, foi formulado um 
documento partilhado com os membros do Fórum. Além disso, a Secretária Executiva do Fórum, 
Vanda Vieira, fez uma apresentação sintética sobre os diversos aspetos do documento. 
Seguiram-se várias intervenções por parte dos membros do Fórum, tendo ficado de ser enviadas 
respostas por parte das IES que ainda não o fizeram, as quais serão compiladas numa brochura 
pela Secretária Executiva do Fórum. 
 
Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos: Serviços de Psicologia no Ensino Superior 
(levantamento de práticas nas IES) 
O Coordenador da Mesa do Fórum fez um enquadramento deste ponto, salientando o facto do 
grupo de trabalho formado na última reunião ter produzido o documento, intitulado “Tomada de 
Posição do Fórum sobre os Serviços de Psicologia nas IES”, o qual foi divulgado junto das IES e 
dos Serviços de Psicologia existentes no país, bem como dos media. 
Procurando ir mais além, a Vice-Presidente da OPP, Sofia Ramalho, sugeriu o levantamento das 
práticas existentes nas várias IES, entre outros aspetos, através dum questionário a ser 
respondido pelos Serviços de Psicologia existentes. 
Houve várias intervenções concordando com a pertinência desse levantamento, a ser feito de 
forma complementar a um estudo recente realizado pela RESAPES. 



 
Ponto Seis da Ordem de Trabalhos: Cursos de mestrado para não psicólogos 
O Coordenador fez referência a um levantamento que foi feito sobre este assunto junto dos 
Catedráticos de Psicologia pela colega Teresa Garcia Marques, pretendendo-se agora que o 
Fórum também se posicione sobre o mesmo. 
Fez também referência à reunião que teve recentemente com o Presidente da A3ES, o qual 
solicitou ao Fórum que refletisse e se posicionasse sobre alguns aspetos explicitados no 
documento que enviou, intitulado “A área científica da Psicologia”. 
Foram vários os membros do Fórum que se manifestaram, sendo considerada, na generalidade, 
positivas as posições manifestadas nesse documento. 
No entanto, dada a complexidade dos aspetos em causa, foi criado um grupo de trabalho 
constituído por Miguel Gonçalves, Joaquim Armando Ferreira, Maria João Gouveia, Fernando 
Barbosa, Ângela Azevedo e Carlos Caldas, bem como a Vice-Presidente da OPP e o Coordenador 
e a Secretária Executiva do Fórum, com o objetivo de elaborar uma proposta de documento para 
resposta aos desafios lançados pela A3ES. 
 
Ponto Sete da Ordem de Trabalhos:  Outros assuntos 
Não houve “Outros assuntos”, mas o Coordenador da Mesa do Fórum fez referência a um 
questionário a que recentemente as IES tiveram que responder sobre “Medidas de apoio 
comportamental implementadas pelas IES no contexto da pandemia COVID-19”, o qual se 
enquadra no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela “Task Force de Ciências 
Comportamentais”, podendo ser interessante um debate sobre este tema e eventualmente 
contando com a presença da Coordenadora Margarida Gaspar de Matos, tendo aproveitado para 
tecer um elogio ao trabalho desenvolvido sob a coordenação desta colega. 
 
A reunião terminou pelas 17h30, dela se lavrando a presente ata. 
 
 

Coordenador da Mesa do Fórum 
 
 

_________________ 
Saúl Neves de Jesus 

 
 

Secretário Executivo do Fórum 
 
 

_________________ 
Vanda Vieira 



Instituição Membro(s) 
Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior Cristina Branca Bento De Matos Soeiro 
Fundação Minerva de Cultura - Ensino e Investigação científica - Universidade Lusíada de Lisboa  Tânia Gaspar Sintra dos Santos 
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Almada Nuno Colaço 
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Viseu Paulo Jorge Pereira Alves 
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Carla Tomás (subst.) 
Instituto Superior Miguel Torga Esmeralda Luísa Macedo 
Instituto Universitário da Maia Carla Cunha 
Instituto Universitário de Ciências da Saúde Carlos Caldas (subst.) 
ISPA - Instituto Universitário Maria João Gouveia  
Universidade Autónoma de Lisboa,  Luís de Camões Rute Sofia Ribeiro Brites Lopes Dias  
Universidade Católica Portuguesa - Braga Ângela Maria Pereira Sá Azevedo 
Universidade Católica Portuguesa - Lisboa  Augusta Gaspar 
Universidade Católica Portuguesa - Porto Raquel Matos 
Universidade da Beira Interior Manuel Joaquim da Silva Loureiro 
Universidade da Madeira Margarida Pocinho 
Universidade de Aveiro Anabela Maria de Sousa Pereira 
Universidade de Coimbra - FPCE Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira 
Universidade de Évora Maria Madalena Vaz Pereira de Melo 
Universidade de Lisboa - FP Luís Alberto Santos Curral 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ricardo Barroso (subst.) 
Universidade do Algarve - FCHS Saul Neves de Jesus (Coordenador) / Vítor Gamboa 
Universidade do Minho Mário Miguel Machado Gonçalves 

Universidade do Porto - FPCE Manuel Fernando dos Santos Barbosa 

Universidade dos Açores Suzana Nunes Caldeira 
Universidade Europeia Teresa Cristina Santos 
Universidade Fernando Pessoa Pedro Fernando Santos Silva Cunha 
Universidade Lusíada - Porto Joana Serra de Oliveira 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Inês Martins Jongenelen 
Universidade Lusófona do Porto  Inês Martins Jongenelen 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique - Cooperativa de Ensino Superior Ana Albertina Fernandes Palheiros Conde 
ISCTE Diniz Lopes 



  
OPP Francisco Rodrigues (Bastonário OPP) 
OPP Sofia Ramalho (Vice-Presidente OPP) 
OPP Tiago Pereira (Vogal Direção OPP) 
OPP Vanda Vieira (Secretário Executivo do Fórum) 

  
 Faltou 
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