
ATA N.º 7 EM MINUTA 
Fórum Nacional de Psicologia 

 
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas 14h30, reuniu o Fórum 
Nacional de Psicologia (FNP), na sede da OPP (Lisboa), com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
1. Informações; 
2. Eleição do Coordenador da Mesa do Fórum; 
3. Serviços de Psicologia no Ensino Superior (levantamento de práticas nas IES); 
4. Outros assuntos. 
 
Estiveram presentes os elementos identificados na lista de presenças anexa. 
 
Ponto Um da Ordem de Trabalhos: Informações  
O Coordenador da Mesa do Fórum, Saúl Neves de Jesus, após manifestar 
satisfação pela realização da reunião ser presencial, de cumprimentar e agradecer 
a presença dos membros, desejando a todos um bom ano letivo, fez um ponto da 
situação sobre as presenças na reunião e deu as boas-vindas àqueles que 
participam pela primeira vez em reuniões do Fórum. 
De seguida, apresentou as seguintes informações: 
. Tendo terminado no dia 15 o prazo definido para a receção de artigos para serem 
publicados no nº 2 da Revista Psicologia para Psicólogos, foram recebidos quatro 
artigos, pelo que serão ainda aceites artigos até final de outubro. 
. Em relação aos pontos analisados na última reunião do Fórum, recordou que em 
relação ao “Reconhecimento pelas IES de graus na área científica da Psicologia 
obtidos em Universidades estrangeiras (síntese das informações fornecidas pelas 
IES)”, o Grupo de Trabalho constituído para analisar este tópico elaborou uma 
“Recomendação” que foi divulgada pelas IES, com base nas informações já 
enviadas pelas IES, mas que tinham “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.” (extrato da última Ata do Fórum). No entanto, 
nenhuma IES que ainda não tinha enviado essa informação ainda o fez, mas poderá 
faze-lo entretanto, pois é um processo aberto. 
. No que diz respeito ao ponto “Cursos de mestrado para não psicólogos”, informou 
que o Grupo de Trabalho criado para se pronunciar sobre este tópico, procurando 
responder aos desafios lançados pelo Presidente da A3ES, produziu uma Tomada 
de Posição intitulada “Avaliação e Acreditação de Cursos na Área Científica da 
Psicologia”, a qual mereceu a aprovação dos restantes membros do Fórum, tendo 
sido enviada às IES, bem como ao Presidente da A3ES. 



Informou ainda que, mais recentemente, recebeu um documento sobre este assunto 
tendo como proponentes os colegas Miguel Gonçalves e Fernando Barbosa, o qual 
foi subscrito por vários Catedráticos de Psicologia e enviado ao Presidente da A3ES. 
. Por último, deu conta que a Tomada de Posição “Transição Digital e Formação 
Superior em Psicologia”, elaborada pelo Grupo de Trabalho constituído para este 
efeito, foi enviado às IES e divulgado pelos media. 
 
A seguir, o Bastonário Francisco Rodrigues, após cumprimentar os presentes, 
elogiou o trabalho desenvolvido até ao momento no âmbito do Fórum, com as várias 
Tomadas de Posição a contribuírem para uma cada vez maior afirmação da 
Psicologia, e manifestou a expetativa de que essas posições tenham uma cada vez 
maior expressão social. 
 
Ponto Dois da Ordem de Trabalhos: Eleição do Coordenador da Mesa do 
Fórum 
O Bastonário da OPP propôs a continuidade de Saúl Neves de Jesus como 
Coordenador da Mesa do Fórum. 
Procedendo-se à votação, foram obtidos 21 votos “Sim”, 0 votos “Não” e 2 votos 
“Abstenção”, pelo que foi reeleito Saúl Neves de Jesus como Coordenador da Mesa 
do Fórum. 
 
Ponto Três 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 
que na sequência da “Tomada de Posição do Fórum sobre os Serviços de Psicologia 
nas IES”, 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. Nesse sentido, produziu um 
questionário para o efeito, o qual foi revisto pelo Grupo de Trabalho criado para este 
efeito, tendo sido enviada aos membros do Fórum essa versão revista, como anexo 
à convocatória para análise neste ponto da ordem de trabalhos. 
Como metodologia de trabalho para a análise deste ponto, o Coordenador sugeriu 
que Sofia Ramalho fizesse uma breve apresentação do documento e depois os 
restantes membros pudessem intervir, mas que poderiam ser enviados contributos 
específicos sobre o questionário até final da semana (dia 22), os quais seriam tidos 
em conta pelo Grupo de Trabalho para a elaboração de uma versão final do 
questionário. 
De seguida, Sofia Ramalho fez um breve enquadramento e uma apresentação dos 
principais objetivos do questionário, da sua organização e do seu conteúdo. 
Seguiram-se várias intervenções pelos membros do Fórum, nomeadamente Tânia 
Gaspar, Anabela Pereira, Madalena Melo, Ângela Azevedo, Cristina Soeiro, 
Margarida Pocinho, Rita Francisco, José Carlos Rocha, Paulo Alves, Ângela Maia e 



Cidália Duarte, as quais foram muito relevantes para a melhoria do documento em 
análise e para a estratégia de concretização da sua aplicação. 
O Bastonário também interveio, destacando a posição da OPP sobre este assunto, 
expressa em documentos anteriormente produzidos, e a importância deste trabalho 
estar focado na importância dos Serviços de Psicologia para as IES e para a 
sociedade, contribuindo para uma maior consciencialização sobre a saúde mental 
em Portugal e o papel dos Psicólogos nesse sentido. Manifestou ainda toda a 
disponibilidade para a OPP colaborar com as IES naquilo que for necessário.  
 
Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos:  Outros assuntos 
Não houve “Outros assuntos”, mas o Coordenador da Mesa do Fórum referiu que a 
Profª. Margarida Gaspar de Matos se mostrou disponível para participar na próxima 
reunião do Fórum para apresentar os resultados obtidos no questionário a que todas 
as IES foram chamadas a 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”, coordenado por esta colega, pelo que este poderá ser um ponto 
da ordem de trabalhos da próxima reunião. 
Além disso, poderá ser feita a apresentação do nº 2 da Revista Psicologia para 
Psicólogos. 
 
A reunião terminou pelas 17h, dela se lavrando a presente ata. 
 

Coordenador da Mesa do Fórum 
 
 

_________________ 
Saúl Neves de Jesus 

 
 

Secretário Executivo do Fórum 
 
 

_________________ 
Vanda Vieira 



Lista de presenças: 
 

Instituição Membros 
Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior Cristina Branca Bento De Matos Soeiro 
Fundação Minerva de Cultura - Universidade Lusíada de Lisboa  Tânia Gaspar Sintra dos Santos 
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Almada Nuno Colaço (a ser substituído) 
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Viseu Paulo Jorge Pereira Alves 
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Marina Alexandra Diogo Carvalho (subst. Liliana Pitacho) 
Instituto Superior Miguel Torga Esmeralda Luísa Macedo 
Instituto Universitário da Maia Carla Cunha 
Instituto Universitário de Ciências da Saúde José Carlos Ferreirinha Cardoso Rocha (Carlos Caldas) 
ISCTE  Diniz Marques Francisco Lopes 
ISPA - Instituto Universitário Francisco José Brito Peixoto (subst. 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 (subst. Rita Francisco) 
Universidade Católica Portuguesa - Porto Raquel Matos (subst. Diana Soares) 
Universidade da Beira Interior Manuel Joaquim da Silva Loureiro 
Universidade da Madeira Margarida Maria Ferreira Diogo Dias 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 (a ser substituído) 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ricardo Barroso  
Universidade do Algarve - FCHS Saúl Neves de Jesus (Coordenador) 
Universidade do Minho  Miguel M. Gonçalves (subst. Ângela Maia) 
Universidade do Porto Manuel Fernando Barbosa (subst. Cidália Duarte) 
Universidade dos Açores Suzana Nunes Caldeira 
Universidade Europeia Teresa Cristina Santos 
Universidade Fernando Pessoa Pedro Fernando Santos Silva Cunha (subst. Carla Barros) 
Universidade Lusíada do Porto Joana Serra de Oliveira 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Inês Martins Jongenelen 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique - Cooperativa de Ensino Superior Ana Albertina Fernandes Palheiros Conde 

 



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

 
Membro substituído 
Membro ausente 
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