
ATA N.º 8 EM MINUTA 
Fórum Nacional de Psicologia 

 
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas 14h30, reuniu 
o Fórum Nacional de Psicologia (FNP), através da plataforma Zoom, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
1. Informações; 
2. Recomendação para A3ES (especificidade das Unidades de Investigação na 
avaliação dos cursos; 
3. Questionário para os Serviços de Psicologia das IES: resultados preliminares; 
4. 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, 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, solicitou a inclusão de um ponto prévio na Ordem de Trabalhos, no 
sentido do Fórum manifestar o reconhecimento pela forma como a OPP tem atuado 
relativamente à Guerra na Ucrânia, nomeadamente ao nível dos documentos desde 
logo produzidos, disponíveis no portal da OPP, em particular o Comunicado 
produzido a 28 de fevereiro, bem como os documentos “A Guerra afeta-nos a todos. 
Gerir emoções e sentimentos em situação de crise”, “Dar notícias sobre a guerra. 
Recomendações para os Media” e “Guia de apoio à intervenção psicológica breve 
com crianças. Vamos falar sobre a guerra e como fazer a paz”, para além da rúbrica 
"Psicologia em Tempo de Guerra", uma parceria com a CNN Portugal. 
Os membros concordaram com a inclusão deste ponto prévio. 
O Bastonário da OPP, Francisco Rodrigues, cumprimentou os presentes e explicitou 
o trabalho realizado pela OPP em relação a este assunto, nomeadamente aquele 
que tem vindo a ser desenvolvido em colaboração com os ministérios da saúde, da 
educação e da segurança social. 
Foi aprovado por unanimidade um voto de reconhecimento do Fórum sobre a forma 
como a OPP tem atuado relativamente à Guerra na Ucrânia, nomeadamente ao nível 
dos documentos desde logo produzidos, disponíveis no portal da OPP. 
 
Ponto Um da Ordem de Trabalhos: Informações  
O Coordenador informou que, desde final de fevereiro, está disponível online o 
número dois da Revista Psicologia para Psicólogos, recordando que a submissão 



de artigos para o próximo número da Revista está prevista até final de setembro e 
sensibilizando os membros do Fórum para contribuírem diretamente com artigos, 
bem como para divulgarem nas suas Instituições e respetivos Centros de 
Investigação. 
O Bastonário informou que o próximo Congresso da OPP será realizado de 28 a 30 
de setembro, em Aveiro, apelando à divulgação e participação dos membros do 
Fórum. 
 
Ponto Dois da Ordem de Trabalhos: Recomendação para A3ES (especificidade 
das Unidades de Investigação na avaliação dos cursos) 
Neste ponto, o Coordenador enquadrou este assunto, fazendo referência ao 
documento “Critérios de qualificação de pessoal docente para a acreditação de 
ciclos de estudo”, produzido pela A3ES, em 2021, bem como ao Decreto Lei nº 
65/2018, de 16 de agosto, tendo de seguida apresentado uma proposta de 
Recomendação intitulada “Especificidade das Unidades de Investigação na área da 
Psicologia”. 
Seguiram-se várias intervenções, com contributos para o texto final, após o que foi 
votada a proposta de Recomendação a ser enviada para a A3ES, tendo esta sido 
aprovada por unanimidade. 
 
De seguida, o Coordenador sugeriu que deveria ser produzida uma Recomendação 
semelhante para a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no que diz respeito 
aos concursos a projetos de investigação e a bolsas de doutoramento ou pós-
doutoramento da FCT. 
Após várias intervenções, foi decidido que o Coordenador faria uma proposta de 
Recomendação na linha da apresentada anteriormente, a qual seria enviada para 
os membros do Fórum poderem apresentar contributos para o texto final, sendo 
depois enviada para a FCT. 
 
Ponto Três da Ordem de Trabalhos:  Questionário para os Serviços de 
Psicologia das IES: resultados preliminares  
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 (SP) existentes. 
Nesse sentido, foi produzido um questionário para o efeito, numa versão inicial pela 
Sofia Ramalho, a qual foi revista pelo Grupo de Trabalho criado para este efeito, 
tendo merecido também sugestões por parte dos membros do Fórum. 



Este Questionário foi entretanto enviado para os membros do Fórum, que seriam os 
intermediários em relação aos SP das suas IES, devendo estes responder até ao 
dia 11 de março. 
Os SP da maioria das IES representadas no Fórum responderam, tendo também 
algumas IES informado que não respondiam, pois ainda estavam numa fase inicial 
de criação ou de funcionamento do respetivo SP.  
De seguida, a Secretária Executiva do Fórum, Vanda Vieira, fez uma apresentação 
em que procurou sintetizar as respostas obtidas no questionário até ao momento. 
A seguir, ocorreu a intervenção por parte de vários membros do Fórum. 
Ficou definido que se procurará obter resposta por parte das IES representadas no 
Fórum cujos SP ainda não responderam ao questionário, bem como obter resposta 
por parte de SP existentes em IES que não estão representadas no Fórum. 
Posteriormente, será produzido um documento de caracterização dos SP nas IES, 
com base nas respostas obtidas. 
 
Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos:  Outros assuntos 
O Coordenador referiu que gostaria que um dos pontos em futura reunião fosse 
intitulado “A Psicologia ao serviço das IES”, em que fosse feita uma breve 
apresentação por parte dos representantes no Fórum sobre as valências e os 
principais contributos da Psicologia nas respetivas IES, a partir das quais poderia 
ser produzido um documento síntese das boas práticas ou dos exemplos existentes 
sobre a importância da Psicologia nas IES. 
 
A reunião terminou pelas 16h30, dela se lavrando a presente ata. 
 

Coordenador da Mesa do Fórum 
 
 

_________________ 
Saúl Neves de Jesus 

 
 

Secretária Executiva 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 (subst. Joana Oliveira) 
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. Carla Tomás) 
Instituto Superior Miguel Torga Esmeralda Luísa Macedo 
Instituto Universitário da Maia Carla Cunha (subst. Liliana Meira) 
Instituto Universitário de Ciências da Saúde José Carlos Ferreirinha Cardoso Rocha  
ISCTE  Diniz Marques Francisco Lopes 
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 (subst. Diana Soares) 
Universidade da Beira Interior Manuel Joaquim da Silva Loureiro 
Universidade da Madeira Dora Pereira  
Universidade de Aveiro Anabela Maria de Sousa Pereira (a ser substituída) 
Universidade de Coimbra - FPCE Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira 
Universidade de Évora Maria Madalena Vaz Pereira de Melo (subst. Helmerinda Pires) 
Universidade de Lisboa - FP Rosa Novo 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ricardo Barroso  
Universidade do Algarve - FCHS Saúl Neves de Jesus (Coordenador) (também Vítor Gamboa) 
Universidade do Minho  Miguel M. Gonçalves  
Universidade do Porto Manuel Fernando Barbosa  
Universidade dos Açores Suzana Nunes Caldeira 
Universidade Europeia Teresa Cristina Santos 
Universidade Fernando Pessoa Pedro Fernando Santos Silva Cunha 
Universidade Lusíada do Porto Joana Serra de Oliveira 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Inês Martins Jongenelen (subst. Cátia Oliveira) 
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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