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Especificidade das Unidades de Investigação na área da Psicologia 
- FÓRUM NACIONAL DE PSICOLOGIA - 
RECOMENDAÇÃO FCT (março de 2022) 

 
 

O Fórum Nacional de Psicologia – estrutura que reúne as 31 Instituições de 
Ensino Superior que asseguram a formação em Psicologia em Portugal e a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) – apresenta recomendação 
relativamente à identificação da especificidade das Unidades de 
Investigação em que é realizada investigação em Psicologia. 
 
 
Enquadramento 
A Psicologia é uma ciência que apresenta fortes relações com outras áreas 
científicas, nomeadamente no âmbito da Educação, da Saúde e da Gestão, 
apenas para referir as interações estabelecidas ao nível das áreas mais 
clássicas da Psicologia, nomeadamente a Psicologia da Educação, a Psicologia 
Clínica e da Saúde e a Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações. 
Esta situação tem levado a que diversos docentes/investigadores da área da 
Psicologia, com currículo científico de elevada qualidade e reconhecidos pelos 
pares, sejam membros integrados de Unidades de Investigação cujo domínio 
científico principal não é a Psicologia. 
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Recomendação 
Tendo em conta que: 
muita da investigação desenvolvida por alguns docentes/investigadores se 
centra sobre temas de fronteira entre a Psicologia e outras áreas científicas 
próximas, fazendo estes docentes parte de unidades de investigação avaliadas 
por painéis da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) que não são da área 
de Psicologia 
e que alguns destes temas e projetos de investigação têm sentido serem 
desenvolvidos nessas unidades de investigação, permitindo o aprofundamento 
de pontes interdisciplinares entre a Psicologia e outras áreas científicas, bem 
como a realização de investigação avançada sobre temas que, inclusivamente, 
podem marcar a especificidade da formação de 3º ciclo em Psicologia numa 
determinada IES; 
o Fórum considera que: 
no âmbito de concursos a bolsas de doutoramento da FCT, as candidaturas 
não podem ser prejudicadas pelo facto do orientador estar integrado num 
Centro de Investigação cuja área principal não seja a Psicologia, desde que 
o Centro seja considerado adequado para acolher o programa de trabalhos 
e que o orientador apresente experiência de investigação relevante e um 
currículo de elevada qualidade, de acordo com a avaliação do painel. 
 


