
ATA N.º 11 EM MINUTA 

Fórum Nacional de Psicologia 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, pelas 14h30, reuniu o 
Fórum Nacional de Psicologia (FNP), através da plataforma zoom, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Apresentação do nº 3 da Revista Psicologia para Psicólogos;  

3. Avaliação dos Centros de I&D e investigação nas IES;  

4. Processo de Revisão do Regulamento Geral de Especialidades Profissionais;  

5. Competências digitais dos Psicólogos;  

6. “Ponto final à pobreza”;  

7. Outros assuntos. 

 

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. 

 

Ponto Um da Ordem de Trabalhos: Informações  

O Coordenador começou por informar que, desde 14-12-2022, Ana Sofia Nobre é a 
nova Secretária Executiva do Fórum, em substituição da Vanda Vieira, tendo 
agradecido a esta o contributo e a dedicação durante o período de quase 3 anos em 
que exerceu estas funções e desejado os maiores sucessos a Ana Nobre.  

Depois informou sobre uma deliberação recente (12-2022) do CRUP sobre “Normas 
para colaboração entre IES em Portugal”. 

Informou ainda sobre a realização, de forma remota, do “XI Encontro de Decanos da 
Rede Ibero-americana Universitária de Psicologia”, em 22-11-2022, em que 
participou por indicação da OPP. Este Encontro contou com a presença de 33 
participantes, representantes de universidades ou entidades de vários países da 
América Latina, de Espanha e de Portugal. De entre os assuntos tratados destacam-
se a as lições aprendidas no processo de formação durante a pandemia, o 
Observatório Latino-americano de Psicologia (OPAL), as Competências Digitais na 
Formação do Psicólogo e a Certificação de Psicólogos, através do Projeto 
Internacional de Competências do Psicólogo (IPCP).  

Nesta circunstância, aproveitou para felicitar o Bastonário pela sua eleição como 
Presidente da Federação Ibero-americana de Associações e Colégios de Psicologia. 

 

A seguir, o Bastonário da OPP, Francisco Rodrigues, também apresentou algumas 
informações, nomeadamente sobre o lançamento do Relatório do custo do stresse 



e dos problemas de saúde psicológica no trabalho, sobre o Congresso FIAP 2024, 
sobre a Lei das Ordens, sobre Seguros de Saúde, sobre a posição conjunta entre o 
COP e a OPP no âmbito da Psicoterapia. Deu nota também sobre as  oportunidades 
relacionadas com áreas emergentes para a Psicologia, destacando a 
cibersegurança e, por último, sobre o Orçamento de Estado, em que está previsto o 
reforço de psicólogos. 

O Bastonário informou ainda que o “Coordenador da Mesa do Fórum” passará a 
designar-se “Coordenador do Fórum”, tendo em conta que isto traduz melhor o 
trabalho desenvolvido pelo Coordenador, que não se limita a gerir as reuniões do 
Fórum, para além de ser uma designação com mais impacto junto de entidades 
externas, quando se torna necessário defender alguma posição. 

 

A Vice-Presidente da OPP, Sofia Ramalho, também apresentou várias informações, 
nomeadamente sobre o Livro Branco sobre o futuro da Profissão e sobre os 
resultados preliminares obtidos junto dos estudantes, com a colaboração da ANEP, 
sobre os Serviços de Psicologia nas IES, procurando sensibilizar os membros do 
Fórum para partilharem o link do questionário junto dos estudantes das respetivas 
IES, para conseguirem ser obtidos resultados mais representativos. 

 

Foram ainda partilhadas informações por Tiago Pereira, nomeadamente que o 
processo de revisão do código deontológico está em fase de conclusão, sendo 
brevemente colocado em processo de discussão pública a proposta resultante de 
grupo de trabalho constituído para o efeito. Reforçou ainda a importância deste 
momento, quando estamos prestes a completar 12 anos da publicação da sua 
primeira edição. 

 

Por fim, a Secretária Executiva do Fórum, Ana Nobre, informou sobre a acreditação 
de congressos pela OPP e a divulgação dos mesmos junto das IES. 

 

Ponto Dois da Ordem de Trabalhos: Apresentação do nº 3 da Revista 
Psicologia para Psicólogos 

O Coordenador do Fórum e Editor da Revista Psicologia para Psicólogos fez a 
apresentação do nº 3, evidenciando as novidades deste nº relativamente aos 
anteriores, nomeadamente a inclusão de um “comentário científico” para cada artigo 
publicado e a colaboração dos editores das revistas portuguesas na área da 
Psicologia indexadas na Scopus e/ou na Web of Science para que mais autores 
participem nesta publicação da OPP. 

Recordou que a submissão de artigos para o próximo número da Revista está 
prevista até final de setembro e procurou sensibilizar os membros do Fórum para 
contribuírem diretamente com artigos, bem como para divulgarem nas suas 
Instituições e respetivos Centros de Investigação. 

 



Ponto Três da Ordem de Trabalhos: Avaliação dos Centros de I&D e 
investigação nas IES  

Sobre este assunto, o Coordenador fez referência ao documento de Tomada de 
Posição do Fórum sobre “Financiamento da investigação em Psicologia em 
Portugal” (10-2020) e à Recomendação “Especificidade das Unidades de 
Investigação na área da Psicologia” (03-2022). 

A inclusão deste ponto foi solicitada pelo membro Augusta Gaspar, pelo que esta 
apresentou este ponto, focando-se no regulamento nº 404/2022 da FCT, 
“Regulamento de Avaliação e Financiamento Plurianual de Unidades de 
Investigação e Desenvolvimento”, e procurando sensibilizar os membros para uma 
tomada de posição em relação a certos aspetos deste regulamento. 

Após várias intervenções, foi decidido constituir um Grupo de Trabalho para uma 
tomada de posição a enviar à FCT. Para além do Coordenador e da Secretária 
Executiva do Fórum, este Grupo inclui os seguintes membros: Miguel Gonçalves, 
Fernando Barbosa, Augusta Gaspar, José Rocha e Tiago Pereira.  

 
Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos: Processo de Revisão do Regulamento 
Geral de Especialidades Profissionais 

Sobre este ponto, Ana Sofia Nobre fez uma apresentação procurando envolver os 
membros do Fórum neste processo, enquadrando o processo de revisão do 
regulamento geral de especialidades e as suas 5 fases previstas em termos de 
execução. Foi decidido definir um período de recolha de contributos no âmbito da 
revisão do regulamento geral de especialidades junto dos membros do Fórum. 

No final deste ponto, Tiago Pereira deu nota aos presentes da possibilidade de 
necessidade de ajuste do plano de revisão do regulamento, fruto na revisão da Lei 
de Quadros das Ordens Profissionais, realçou a importância em conduzir este 
processo de reflexão num caminho de maturidade e identificou, em particular, o 
compromisso assumido em plano eleitoral. 

 

Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos:  Competências digitais dos Psicólogos 

Neste ponto, o Coordenador fez referência à Tomada de Posição do Fórum sobre 
“Transição Digital e Formação Superior em Psicologia” (07-2021), bem como à 
Recomendação para A3ES e IES sobre “Cursos de Psicologia conferentes de grau 
lecionados de forma remota” (11-2022). 

Também salientou os documentos recentes produzidos pela OPP, intitulados 
“Análise crítica OPP - Utilização de Apps de Saúde Mental” e “Parecer OPP – 
Utilização de Apps em Saúde Mental” (ambos de 21-12-2022). 

A seguir, o Bastonário fez referência à colaboração da OPP com a Iniciativa Nacional 
de Competências Digitais - INCoDe.2030, ação governativa que tem como objetivo 
desenvolver as competências digitais da sociedade portuguesa, salientando o papel 
das IES ao nível da formação dos futuros psicólogos. 

De seguida, Rute Brites referiu que participou num workshop de apresentação desta 
iniciativa INCoDe.2030, tendo feito uma síntese da mesma.  



Por último, Tiago Pereira enquadrou o projeto nas suas 3 fases de implementação. 

 

Ponto Seis da Ordem de Trabalhos: “Ponto final à pobreza” 

Sobre este assunto, Tiago Pereira fez uma apresentação do ponto da situação do 
projeto e cronograma de iniciativas ou ações esperadas, procurando envolver os 
membros do Fórum neste processo.  

Após várias intervenções, foi decidido que o envolvimento dos membros do Fórum 
passaria por duas fases. A primeira fase contemplaria a partilha de contributos de 
forma individual ou organizada por IES sobre a temática e, numa segunda fase, após 
partilha de documento draft que espelhe o alinhamento do Plano/estratégia de 
combate à pobreza, desenvolvido pelo grupo de trabalho, o FNP emitiria uma 
tomada de posição.  

 

Ponto Sete da Ordem de Trabalhos: Outros assuntos 

Não houve Outros Assuntos, mas o Coordenador destacou alguns pontos que serão 
objeto de análise na próxima reunião, nomeadamente o Relatório sobre os Serviços 
de Psicologia em Portugal, integrando os resultados obtidos junto dos estudantes, o 
desenvolvimento de competências pessoais na formação de psicólogos, a 
acreditação pela OPP de iniciativas das IES, incluindo mestrados e doutoramentos, 
e o contributo do Fórum no âmbito da FIAP. 

 

A reunião terminou pelas 17h20, dela se lavrando a presente ata. 

 

Coordenador do Fórum 

 

 

_________________ 

Saúl Neves de Jesus 

 

 

Secretário Executivo do Fórum 

 

 

_________________ 

Ana Sofia Nobre 

 



Lista de presenças:  
 

Instituição Membros 

Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior Cristina Soeiro 

Fundação Minerva de Cultura - Universidade Lusíada de Lisboa  Joana Oliveira 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Almada André Silva 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Viseu Paulo Alves 

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Marina Carvalho 

Instituto Superior Miguel Torga Esmeralda Macedo 

Instituto Universitário da Maia Carla Alexandra Cunha 

Instituto Universitário de Ciências da Saúde José Carlos Rocha 

ISCTE  Diniz Lopes 

ISPA - Instituto Universitário Maria João Morais Gouveia 

Universidade Autónoma de Lisboa, Luís de Camões Rute Sofia Ribeiro Brites Lopes Dias  

Universidade Católica Portuguesa – Braga Ângela Azevedo 

Universidade Católica Portuguesa - Lisboa  Augusta Gaspar 

Universidade Católica Portuguesa – Porto Raquel Matos 

Universidade da Beira Interior Manuel Loureiro 

Universidade da Madeira Dora Pereira 

Universidade de Aveiro Sandra Carvalho 

Universidade de Coimbra – FPCE Joaquim Armando Ferreira 

Universidade de Évora Madalena Melo 

Universidade de Lisboa – Faculdade de Psicologia  Rosa Novo  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ricardo Barroso 

Universidade do Algarve - FCHS Saúl de Jesus 

Universidade do Minho  Miguel Gonçalves 

Universidade do Porto Fernando Barbosa 

Universidade dos Açores Pedro Dias (novo membro em vez de Suzana Caldeira) 

Universidade Europeia Teresa Santos 



Universidade Fernando Pessoa Pedro Cunha 

Universidade Lusíada do Porto Joana Oliveira 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Inês Martins Jongenelen 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique - Cooperativa de Ensino Superior Alexandra Araújo 

 
 

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  Ana Sofia Nobre (Secretária Executiva do Fórum) 

 

NOTAS 

Membro substituído 

Membro ausente 
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