
OPINIÃO SAÚDE MENTAL 

criatividade e iniciativa; liderança e influên-
cia social; resiliência, tolerância ao stresse e 
flexibilidade; raciocínio, inteligência emo-
cional; user-experience; orientação para o 
serviço; persuasão e negociação. Estas não 
são competências técnicas, mas sim profis-
sionais (há quem as chame de "soft skills") e 
o seu desenvolvimento é uma das actividades 
dos psicólogos. 

As empresas necessitarão de psicólogos 
ao seu serviço. Umas mais, outra menos, mas 
não será apenas para competirem melhor, 
mas sim para... sobreviverem. Uma tendência, 
em 2021, será a procura por psicólogos para 
a promoção da saúde mental, mas também, e 
cada vez mais, para um efectivo recrutamento 
de talentos e sua vinculação, desenvolvimento 
de competências, mudança organizacional e 
fundamentalmente para lideranças e práticas 
de gestão rumo à sustentabilidade dos negócios 

e das pessoas, com intervenções baseadas na 
evidência científica e no custo efectividade, 
bem como por elevados padrões de regulação 
ética e deontológica. 

Já contratou o(s) seu(s) psicólogo(s)? 

FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES 
Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

II sobrevivência 
das organizações 

, de repente, se o mundo todo começa a 
falar de saúde mental isso é... uma pan-
demia! Os problemas de saúde mental ou 
mesmo as perturbações mentais passa-
ram a fazer cada vez mais parte de uma 
realidade próxima... da nossa realidade. 

Nos primeiros dias de 2021, o canal 
CNN noticiava o impacto da COVID-19 na 
nossa saúde mental e para a forma como 

se tornará visível e sentido durante este ano e nos anos 
subsequentes e, nas palavras de Lisa Carlsson, anterior 
Presidente da American Public Health Association, "todas 
as vezes que falamos de saúde pública deveríamos falar de 
saúde mental. E todas as vezes que falamos 
da COVID-19, nós deveríamos falar sobre 
saúde mental". 

Todavia, o stresse e outros problemas 
psicológicos nos locais de trabalho tive-
ram como consequência para as empresas 
portuguesas, só em 2019, a perda de mais 
de 3 mil e 200 milhões de euros. E ainda 
não havia pandemia... 

No final de 2020, o World Economic 
Fórum (WEF) sublinhou ser este um mo-
mento decisivo para o bem-estar nos locais de trabalho. 
Segundo o WEF, a pandemia trouxe uma tempestade 
perfeita de stressores que obrigou as empresas a mudar 
a forma como gerem a saúde mental dos seus colabora-
dores. A Ordem dos Psicólogos Portugueses há alguns 
anos que tem vindo a sensibilizar para a necessidade 
de investir na prevenção e nos últimos tempos temos 
destacado a necessidade de distinguir entre iniciativas 
avulso e programas integrados numa avaliação e estra-
tégia, promotores de mudança nas lideranças e práticas 
de gestão. É isto que o WEF defende e grandes empresas 
estão a implementar, como foi apresentado por Yu-lin 
Gardner, da Google, recentemente. 

Simultaneamente, o "The Future of Jobs Report 2020" 
nas suas 15 competências para 2025 inclui estas 12: pen-
samento analítico e inovação; aprendizagem activa e 
estratégias de aprendizagem; resolução de problemas 
simples ou complexos; pensamento crítico e análise; 
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O stresse e outros problemas psicológicos 
nos locais de trabalho tiveram como 
consequência para as empresas 
portuguesas, só em 2019, a perda de mais 
de 3 mil e 200 milhões de euros 


